OFERTA DE FEINA a Barcelona – 15 hores setmanals
Tècnic/a de Comunicació i premsa del Fòrum Social Mundial de les Economies
Transformadores de Barcelona (2019/2020)
CONTEXT DE L’OFERTA
Des de RIPESS Europa, la XES i REAS ens hem proposat d'organitzar un Fòrum Social Mundial
Temàtic de les anomenades Economies Transformadores (FSMET), previst en dues etapes: 2019
i 2020, a Barcelona. Aquesta perspectiva obre un procés de 2 anys en el qual caldrà promoure
l'acceleració de dinàmiques de confluència entre moviments i xarxes que ofereixen alternatives
transformadores al sistema econòmic actual. Fins ara, la coordinació del Fòrum ha estat
acompanyada des de RIPESS i des de la comissió de relacions externes de la XES. Ara mateix ja
hi ha un equip tècnic local que acompanya el procés del FSMET, format per 4 persones:
comunicació, facilitació internacional, coordinació, administració, producció/logsítica.
Actualment hi ha una persona responsable de la comunicació i es vol ampliar l'àrea formant un
equip que treball per portar a terme conjuntament l'estratègia i execució de les accions.
TASQUES
•

Disseny, coordinació i implementació de l' estratègia comunicativa per a donar a conèixer
el Fòrum en les seves diferents etapes

•

Relació amb mitjans: planificació i gestió de la relació amb els mitjans, redacció i
enviament de notes de premsa, contactes...

•

Creació i publicació de continguts a un web específic, per xarxes socials i butlletins sobre
les activitats relacionades amb els eixos del Fòrum, i tot tipus de temes relacionats amb les
Economies Transformadores a nivell internacional.

•

Suport a l’estratègia comunicativa dels diferents eixos de treball que configuren
l'organització del Fòrum.

•

Coordinació amb l'equip tècnic del Fòrum i la comissió de comunicació

•

Coordinació amb proveidores de l'economia solidària externes per l'elaboració de materials
comunicatius específics (audiovisual, gràfic, web, digital...)

COMPETÈNCIES, CONEIXEMENTS I HABILITATS
•

Llicenciatura o graduació en Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i RRPP,
Comunicació i/o Ciències de la Informació. En cas de no disposar d'un títol, acreditar una
trajectòria destacable en el camp de la comunicació.

•

Experiència en relació amb mitjans periodístics i premsa.

•

Experiència demostrable en gestió comunicativa, redacció i gestió de xarxes socials en
entitats de l'economia solidària, entitats no lucratives i/o moviments socials.

•

Compromís i coneixements en l’àmbit de l’economia solidària, feminisme, consum
responsable, i/o altres causes de justícia social i/o ambientals.

•

Competències lingüístiques: català, castellà i anglès

•

Busquem una persona amb capacitat de treballar en equip i de coordinar-lo, capacitat
d’autonomia, iniciativa, organització i innovació. Oberta, comunicativa, reactiva i alhora
pacient.

ES VALORARÀ
•
•
•
•
•
•
•

Coneixement d'altres llengües (especialment francès)
Ús de plataformes de comunicació alternatives
Participació activa a moviments socials i/o vinculació en economia solidària
Participació en esdeveniments d’escala internacional
Coneixements en perspectiva de gènere
Coneixements bàsics de programes de disseny gràfic i d'edició audiovisual
Coneixement del sector comunicatiu de l'economia solidària

S'OFEREIX
El FSMET és un procés actiu i creatiu de construcció col·lectiva que permet aprofundir en les
economies transformadores així com la coneixença d’organitzacions, moviments socials i xarxes
d’economies transformadores tant a nivell local com internacional.
Jornada de 15 hores setmanals (ampliables) - 1 any, renovable - a Barcelona
Salari: 12,81€/hora
Incorporació: 14 de gener de 2019
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ
Les persones interessades en aquest lloc de treball han d’enviar el seu CV i una carta de
motivació en castellà a coord@transformadora.org fins el 6 de gener (inclòs).
Es farà una entrevista amb aquelles persones selccionades durant la setmana del 7 de gener,
dates a concretar.

