
 
 
 
 
 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

   
Denominació del lloc Tècnic de comunicació  
Data d’inici del procés 27 de novembre  
Destinataris de la convocatòria Personal en plantilla de Mercabarna o qualsevol persona amb disponibilitat 

immediata 
Jornada de treball De 8.30 a 17.00 hores de dilluns a dijous i divendres de 7.30 a 15.00 hores; 

el lloc requereix de certa flexibilitat horària  
Modalitat de contractació Contracte indefinit 
Retribució  Salari Nivell 8 + complements  
Missió del lloc i funcions La persona que ocupi aquest lloc ha d’estar capacitada per desenvolupar 

tasques de redacció de continguts per als diferents canals de comunicació 
de l’empresa (revista, newsletter, memòria, web i xarxes socials) i fer el 
seguiment del disseny i la maquetació d’aquests materials. Però, també, ha 
de donar suport en l’organització i desenvolupament de campanyes de 
marca (tant adreçades a ciutadans com a professionals), així com en les 
feines que suposa la participació en fires sectorials i la preparació d’actes i 
jornades que organitzi Mercabarna.  

Perfil professional Grau en Periodisme (experiència de mínim 2 anys en departaments de 
comunicació d’empresa o entitats) 

Sistemàtica de selecció  Els interessats en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a 
l’adreça organitzacio@mercabarna.es. Només seran considerats aquells CV 
que s’hagin rebut per aquesta adreça i hagin estat directament enviats per 
l’interessat o per la borsa de treball del Col·legi Professional de Periodistes 
i/o de la Borsa de Treball de la UPF. 
Seran convocades un màxim de 25 persones, escollides per l’adequació del 
CV al perfil professional requerit i a les proves específiques. D’aquestes, 
s’escolliran les 3 amb major puntuació acumulada per a ser entrevistades 
on hauran d’acreditar a més la seva capacitat professional.  

Criteris de selecció Proves específiques: fins a 20 punts 
Entrevista personal: fins a 40 punts 
Capacitat professional provada: fins a 20 punts 
Titulacions addicionals: fins a 20 punts 

Comitè de selecció Director/a de l’Àrea d’Operacions i Comunicació 
Director/a d’Organització i Desenvolupament de RRHH 

Presentació de sol·licituds Abans del 7 de desembre de 2015 
Data de finalització del procés 23 de desembre de 2015 
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	Salari Nivell 8 + complements 
	La persona que ocupi aquest lloc ha d’estar capacitada per desenvolupar tasques de redacció de continguts per als diferents canals de comunicació de l’empresa (revista, newsletter, memòria, web i xarxes socials) i fer el seguiment del disseny i la maquetació d’aquests materials. Però, també, ha de donar suport en l’organització i desenvolupament de campanyes de marca (tant adreçades a ciutadans com a professionals), així com en les feines que suposa la participació en fires sectorials i la preparació d’actes i jornades que organitzi Mercabarna. 

