
 
 
 
 

 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

   
Denominació del lloc Tècnic de comunicació 

Data d’inici del procés 3 de novembre del 2017 

Destinataris de la convocatòria Qualsevol persona que acrediti els requisits del perfil 

Jornada de treball La jornada de treball és de dilluns a divendres de 7:30 a 14:50h i una tarda 
a la setmana de 15:30 a 17:53h 

Modalitat de contractació Contracte Obra o Servei 

Retribució  Salari Nivell 8 + P.C.L. (1r any 25.833€ i a partir del 2n any 27.927,21 €) 

Missió del lloc i funcions La persona que ocupi aquest lloc ha de tenir iniciativa i capacitat de treball 
en equip, amb les habilitats per organitzar i desenvolupar campanyes de 
marca així com actes, jornades, rodes de premsa i fires on estigui present 
Mercabarna.  
També haurà de redactar continguts i fer el seguiment del disseny i la 
maquetació dels diferents materials necessaris per a aquestes campanyes, 
actes, jornades, etc.  
A més haurà de donar suport en la redacció de textos per als diferents 
canals de comunicació de l’empresa offline i online. 

Perfil professional Imprescindible: 

 Grau en Periodisme o  Relacions Públiques 

 Experiència mínima demostrable de 3 anys en un Departament de 

Comunicació 

 Nivell Advanced en anglès 

 Aportar referències d’altres empreses 

 Es valorarà estudis relacionats amb algun postgrau o màster 
d’especialització en Comunicació Corporativa. 

Sistemàtica de selecció  Els interessats en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a 
l’adreça seleccio@mercabarna.es o a través del portal Feina Activa o 
Infojobs. També podran formar part del procés aquells currículums de la 
Base de Dades que compleixin els requisits. 

Criteris de selecció 1a Fase: 40 punts 
2a Fase Entrevista Final: 60 punts 

Comitè de selecció Responsable de Comunicació 
Directora d’Organització i RRHH 

Presentació de sol·licituds 10 de novembre del 2017 

Data prevista de finalització del 
procés 

4 de desembre del 2017 
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