
 

 

 
 

 

 

Convocatòria per cobrir plaça Tècnica Terrassa en Comú : 
Responsable Tècnic de l’àrea de continguts 

 

Nombre de places vacants: 1 

Data de publicació: 5 de març de 2018. 

Data de fi de publicació: 23 de març de 2018. 

Resolució de la convocatòria: 28 de març de 2018. 

Data d’incorporació: 3 d’abril de 2018.  

 

Descripció del càrrec:  

Tècnic responsable de l’àrea de treball de continguts i gestor de l’àgora 
Terrassa en Comú. 

 

Funcions principals:  

Secretaria tècnica per l’elaboració de programa, anàlisi i relat. 

Producció i coordinació activitats de formació i debats de ciutat.  

Coordinació i seguiment dels consellers sectorials i dels eixos de TeC. 

Coordinació i manteniment de l’àgora de Terrassa en Comú. 

Suport en comunicació: xarxes i disseny. 

 

Posició dins l’organigrama : 

Depèn jeràrquicament de Coordinació TeC 

 

Perfil del càrrec: 

- Formació: Nivell d’estudis superiors desitjat però no indispensable. Es 
valoraran positivament coneixements   en   ciències   polítiques,   administració,   
comunicació   política,  pàgines web i gestió de xarxes socials. 

 

- Experiències/competències desitjades: Coneixement del programa i el relat de 
Terrassa en Comú, Experiència en administració i programació de jornades i 
esdeveniments socials, competències en gestió d’entorns de participació digital.  

 

- Aptituds   /   qualitats   desitjades: Rigor   professional   i   tècnic,   organització   
i   capacitat   de planificació, treball   en   equip,  coordinació   amb   altres   
espais   i   departaments,   treball   sota pressió, resolució de conflictes. Es 
valoraran coneixements de disseny gràfic i gestió de xarxes socials. 

 

Llengües i informàtica: Ofimàtica, Xarxes Socials i plataformes digitals. 
Obligatori: Castellà i Català. Es tindrà en compte la competència en altres 
llengües. 



 

 

 
 

 

 

Criteris de selecció: 

Mèrit: Experiència  

Capacitat: Formació Específica, Formació Addicional, Habilitats Socials i 
Confiança política. 

Tipus i durada de contracte:  20 hores - 1mes de prova -  Contracte fins a 
final de mandat. 

Retribució salarial: 800€ nets/mes, 12 pagues anuals. 

 

Altres observacions: 

La persona seleccionada ha de subscriure el Codi Ètic de Terrassa en Comú. 

 

Les persones interessades han d’enviar un CV i una carta de motivació a: 
Terrassaencomu@terrassaencomu.cat Data límit el dia 11 de març a les 
20:00. 
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