
 
 
 
 

 
Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 

 

 

Denominació del lloc Tècnic/a de Màrqueting i  Comunicació 
Data d’inici del procés 21 de maig de 2021 
Destinataris de la convocatòria Qualsevol persona que compleixi el perfil requerit pel lloc de treball 
Jornada de treball Horari flexible de dilluns a divendres 
Modalitat de contractació Contracte indefinit 
Retribució  Salari Nivell 8 +P.C.L (1r any 28.765 € i a partir del 2n any 30.279 €) 

Missió del lloc i funcions En dependència de la responsable de Comunicació i Màrqueting, la persona 
que s’incorpori realitzarà les següents funcions: 

Organització i gestió d’esdeveniments dirigits a públic professionals i a 
ciutadans en general  
Planificació, execució i seguiment de campanyes de comunicació online i 
offline  
Planificació, creació i gestió de continguts de xarxes socials (Facebook, 
Twitter, Linkedin, Instagram) i canals online (web, newsletter) 
Segmentació d’audiències 
Redacció de continguts  
Anàlisi del retorn de les campanyes  
Escolta activa a xxss, reporting i gestió de comunicació de crisis 
Suport en l’atenció amb els mitjans de comunicació 
Gestió de proveïdors 
Realització de presentacions  
Seguiment de pressupostos 

Perfil professional Formació universitària en comunicació, màrqueting digital, relacions 
públiques o similar 
Experiència prèvia (4 anys) en organització d’esdeveniments 
Coneixement avançat i experiència en gestió de continguts a xarxes socials 
(Hootsuite) i gestors de continguts de web i mailings 
-Domini del català i castellà parlat i escrit 
-Desitjable: anglès nivell intermig 
 
Competències: 
-Organitzat/-da 
-Atenció al detall 
-Predisposició treball en equip 
-Sensibilitat per les temàtiques socials 
-Es valorarà experiència en sector alimentari 

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 de la borsa de MercabarnaJobs, Linkedin, 
Infojobs i Feina Activa. També podran formar part del procés aquells 
currículums de la Base de Dades que compleixin els requisits. 

Comitè de selecció Directora d’Organització, Persones i Cultura 
Responsable de Màrqueting i Comunicació 

Presentació de sol·licituds Fins el 31 de maig de 2021 
Data de finalització del procés 30 de juny de 2021 
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