PROGRAMA: Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil
1. Lloc de treball: TÈCNIC/A DE SUPORT DE COMUNICACIÓ I IMATGE
2. Funcions i tasques:
 Elaboració del recull de premsa del Consell Comarcal.
 Participar en l’actualització del web i la Intranet de la institució.
 Participar en el manteniment i dinamització de les xarxes socials seguint les
accions previstes al Pla de Xarxes Socials de la institució
 Participar en el manteniment i actualització del Portal de la Transparència.
 Participar en l’elaboració del butlletí setmanal “El Consell en 2 minuts”.
 Donar suport en l’organització de sessions i jornades que es puguin realitzar al
Consell Comarcal.
 Redacció de notes de premsa, memòries de gestió i elements i documents de
difusió d’activitats de la institució.
 Cobertura periodística d’esdeveniments i rodes de premsa organitzats pel Consell
Comarcal.
 Suport en l’elaboració de l’arxiu de fotografies del Consell Comarcal.
3. Perfil professional:
 Llicenciat/llicenciada en Periodisme i/o Comunicació
 Imprescindible Nivell C de català.
 Gestió mitjana-alta d’eines informàtiques (Access, Excel, mòdul de digitalització,
OCR, Adobe Acrobat...).
 Coneixement de les xarxes socials i de l’entorn web i capacitat per dinamitzar-les.
 Coneixement d’edició d’imatges.
 Capacitat de redacció en llengua catalana.
 Persona dinàmica i amb capacitat de concentració per a un ús continuat en la gestió
de dades.
 Persona amb capacitat de gestió administrativa.
4. Requisits generals persones joves:
- Edat: Major 16 anys - Menor 30 anys
- Beneficiari/ària del Programa de Garantia Juvenil
- Demandants d'ocupació no ocupades (DONO)
5. Condicions de la contractació:
- Entitat contractant: Consell Comarcal del Vallès Occidental
- Adreça: Crta. N-150 km 15, 08227 Terrassa
- Període de contractació: d'octubre de 2019 - abril 2020 (6 mesos)
- Jornada Completa: 37,50 hores setmanals ( jornada preferent matí)
- Sou: 17.491 € bruts anuals ( perfils tècnics amb grau)
6. Documentació a presentar pels joves:
- Currículum vitae
- Fotocòpia del títol del nivell formatiu
- Fotocòpia que acrediti la inscripció a Garantia Juvenil
- Fotocòpia que acrediti la inscripció a l'Oficina de Treball (DONO)
7. Persona de contacte: Cristina Cruz (cruzfc@ccvoc.cat)
SESSIÓ INFORMATIVA al Consell Comarcal Del Vallès Occidental el proper 20 de
setembre a les 12:00.

