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NOTA:
Es valoraran i contactaran només les candidatures que
compleixin tots els requisits sol·licitats per al lloc. Es contactarà
amb les persones preseleccionades per a una entrevista
personal.
medicusmundi mediterrània promou la no discriminació per raó
de raça, edat, sexe, estat civil, ideologia, opinions polítiques,
nacionalitat, religió, orientació sexual o qualsevol altra condició
personal, física o social dels seus professionals.

Data límit de presentació: Diumenge, 20 Octubre 2019
Adreça electrònica on fer l'enviament: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels
robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Referència de la plaça: Comunicació Barcelona
Funcions:

·

Liderar el disseny i la implementació de l’estratègia de
comunicació.
·

Comunicació interna amb treballadors, socis, voluntaris.
·

Comunicació externa:
·

Publicacions: memòria anual, revista, newsletter.

·

Elaboració de materials de comunicació i visibilitat.
·

Gestió de blogs, xarxes socials, pàgines web, canal
de YouTube.
·

Vetllar pel compliment dels requisits de visibilitat de
l’organització en activitats, materials, etc.
·

Dissenyar i implementar els components de
comunicació dels projectes de desenvolupament i
d’EpD segons el cronograma establert.

·

Gestionar les traduccions necessàries per a les
publicacions.
·

Impulsar la presència de Medicus Mundi Mediterrània
als mitjans de comunicació i les xarxes socials.
·

Disseny i implementació de campanyes de màrqueting
i captació de recursos (principalment on-line).
·

Representar MMMed en aparicions públiques.
·

Organització d’actes i esdeveniments.
·

Manteniment d’arxiu fotogràfic.
Manteniment de la base de dades de contactes de
comunicació.
·

Participació en els grups de treball de comunicació de
les xarxes a les què pertanyem.
·

·

Atenció a requeriments d’informació.
Requisits:

·

Formació:

·

Llicenciat/da, preferentment en Ciències de la
Comunicació.
Domini del català i del castellà, parlat i escrit.
·

Domini de WordPress, Visual Composer, edició de
fotografia. Es valorarà edició de vídeo.
·

Es valorarà: anglès, portuguès, estudis de postgrau,
formació de gènere, formació o coneixements de salut.

·

Experiència:
Experiència de al menys tres anys en comunicació per
al desenvolupament.

Experiència en gestió de xarxes socials (FB, TW, IG,
YouTube).
·

Experiència en redacció de continguts, articles,
comunicats i notes de premsa.
·

Experiència en relació amb periodistes i mitjans de
comunicació.
·

·

Es valorarà experiència en màrqueting digital.

Habilitats:
Iniciativa i pro activitat.
·

Capacitat d’organització i planificació.
·

·

·

Excel·lent redacció i habilitats comunicatives per parlar
en públic.
Capacitat de treball en equip.

Condicions de la plaça:

S’ofereix:
Contracte de 12 mesos (renovable).
·

Jornada laboral de 35 hores setmanals.
·

·

·

Salari segons barem intern de medicusmundi
mediterrània.
Incorporació: immediata.
Organitza: Medicus Mundi Mediterrània
Mes informació:
Més Informació

