
 

 

 
OFERTA DE FEINA 

  
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ 

 
SETEM Catalunya som una associació de solidaritat internacional independent i 
participativa que, juntament amb altres organitzacions, vol sensibilitzar la ciutadania 
sobre les creixents desigualtats globals del nostre món i les seves causes i promoure les 
transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i 
solidari. 
 
Cerquem un/a Responsable de Comunicació per integrar-se a l’Equip Tècnic de SETEM 
Catalunya a la seu de Barcelona, i fer-se càrrec de l’estratègia i execució de la 
comunicació de l’entitat i acompanyar la comunicació dels projectes, activitats i 
campanyes. 
 
Funcions: 

• Coordinació de l’estratègia comunicativa de les diferents campanyes, alineada 
amb l’estratègia comunicativa per al canvi social de l’entitat. Dissenyar i 
implementar les estratègies de comunicació externa de les diferents campanyes 
assegurant la coherència amb la visió, missió i valors de SETEM, en el marc de 
treball del Pla Estratègic i Pla Operatiu vigent. 

• Dinamització i gestió de continguts web i del butlletí. Coordinació, redacció i 
traducció (si s’escau) de continguts per a les pàgines web de les diferents 
campanyes i projectes de l’entitat. Realització de butlletins i enviaments 
electrònics específics. 

• Gestió de les comunitats virtuals. Coordinació i dinamització de les xarxes 
socials de les diferents campanyes de SETEM (Facebook, Twiter, Youtube, 
Instagram, Telegram, etc.). 

• Coordinació de la realització de materials comunicatius per les diferents 
campanyes. Edició i maquetació d’informes, vídeos, cartelleria, díptics i diversos 
materials gràfics of i online, segons els manuals d’imatge de les diferents 
campanyes. 

• Producció de materials gràfics de suport a les activitats de l’entitat a cada 
moment.  

• Suport a l’estratègia comunicativa de les diferents campanyes i activitats de 
l’entitat. Acompanyar les estratègies o accions de comunicació i difusió de les 
activitats i projectes de l’entitat com ara la Campanya Roba Neta, Banca Armada,  
o els Camps de Solidaritat. 

• Treball en xarxa amb altres entitats per projectes puntuals o de llarga durada 
tant en l’àmbit local, estatal i europeu, i participació a les reunions de 
comunicació de les plataformes de les quals SETEM Catalunya n’és part.   

• Relació amb els mitjans de comunicació. Gestionar i realitzar la relació amb els 
mitjans de comunicació, amb l’objectiu d’impulsar la presència dels missatges i 
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continguts de les diferents campanyes. Enviament de notes i convocatòries de 
premsa, organització de rodes de premsa, gestió d’entrevistes, etc. 

• Dinamització del voluntariat de l’àrea. Coordinació de l'equip de persones 
voluntàries que formen part de l’àrea i impulsen la comunicació i difusió de les 
activitats de l’entitat. 
 

Perfil requerit: 

• Llicenciatura en Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat o Ciències de la 
Comunicació i/o 

• Experiència, d’almenys dos anys, en la coordinació d’estratègies comunicatives 
en ONG o moviments socials. 

• Nivell alt de català, castellà i anglès. 

• Alt nivell de redacció de continguts (articles, notes de premsa, continguts 
digitals, etc.). 

• Experiència en comunicació digital i gestió de xarxes socials. 

• Gestió fluïda d'eines de maquetació, edició d'imatges i vídeo. 

• Capacitat d’autonomia, iniciativa, i innovació. 

• Alta capacitat d’organització per portar diverses campanyes simultàniament.  

• Capacitat de treball en equip i en coordinació horitzontal. 
 

Es valorarà: 

• Formació específica en comunicació en les ONG. 

• Certificat de nivell superior de català, antic nivell D. 

• Coneixements en perspectiva de gènere. 

• Experiència en dinamització de voluntariat. 

• Experiència de portaveu, activitats formatives i parlar en públic. 

• Experiència de treball amb mitjans de comunicació. 

• Coneixements sobre drets humans i especialment les condicions laborals de les 
persones treballadores en els sectors globals del tèxtil i l’electrònica. 

• Coneixements en l’àmbit de l’economia solidària i el consum responsable. 

• Coneixement i/o vinculació amb el teixit associatiu de Barcelona.  

• Ser sòcia o voluntària de SETEM Catalunya. 
 

Condicions del lloc de treball: 

• Lloc de treball: seu de SETEM Catalunya (Barcelona) + un % de teletreball a 
determinar 

• Jornada de 30 hores a la setmana. 

• Remuneració: 1.708,80€ bruts mensuals a 12 pagues + despeses teletreball 
establertes. 

• Incorporació prevista: immediata. 
 
Persones interessades: Enviar carta de motivació i Currículum Vitae en català a Recursos 
Humans de SETEM Catalunya a administracio@setem.org amb l’assumpte “Oferta de 
treball: Responsable de Comunicació” fins al 14 de novembre de 2021. 


