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FITXA PERIODISTA 2023 
Tècnic/a comunicació  

 

TITULACIONS ADMESES 

 Grau en periodisme, comunicació o similar. 

 

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

Projecte Pilot “IMPULS DE LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA A LA LLAR I LA INDÚSTRIA AL 
VALLÈS OCCIDENTAL””. 

 

Objectius general: 

Donar suport a les activitats de comunicació i elaboració de productes que 
permetin apropar a diferents públics la informació sobre els recursos existents 
en matèria de transició energètica. 

 

FUNCIONS BÀSIQUES 

 

Tipus de funcions, atenent a la formació específica requerida per al lloc de treball: 

 

 Suport al desenvolupament d’activitats de comunicació i difusió mitjançant eines 
i canals digitals.  

 Suport al desenvolupament i disseny de productes de comunicació multimèdia 
dirigits a les empreses, ajuntaments i ciutadania.  

 Manteniment i desenvolupament de continguts per a la divulgació i comunicació 
mitjançant la web corporativa i xarxes socials, suport la realització de 
campanyes i actes. 

 Disseny de materials bàsics de comunicació amb programes d'edició.  

 Redacció de continguts comunicatius per a les activitats de comunicació 
previstes. 

 
REQUISITS 

 GENERALS  

 

Aquesta oferta s’inscriu en el Programa de primera experiència professional en les 
administracions publiques 2022 subvencionat en el marc del PRTR  amb finançament 
dels fons NGEU.  

 

Els requisits que estableix aquesta convocatòria respecte a les persones a contractar 
són: 

• Persones desocupades com a demandants d’ocupació al SOC el dia 
anterior al contracte. 

• Joves més grans de 16 i menors de 30. 

• Complir els requisits per a formalitzar un contracte formatiu per a 
l’obtenció de la pràctica professional.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 ESPECÍFICS DEL LLOC DE TREBALL 

 

• Grau en periodisme, comunicació o similar 

• Coneixements informàtica: domini paquet office i altres programes de 
tractament d'imatges, gestió d'entorns webs, xarxes socials.   

• Bon nivell de català, nivell C 

• Competències: capacitat de treball en equip i transversalitat, autogestió i 
organització, proactivitat i comunicació. 

 

 
Aquestes actuacions estan subvencionades pel SOC i es financen amb càrrec als fons 
procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió 
Europea- NextGeneration 

 

 


