La Ce
entral del Circ obre una
a convocatò
òria per a co
obrir la baix
xa de materrnitat de la sseva:
R
RESPONSA
ABLE DE C
COMUNICA
ACIÓ I PRO
ODUCCIÓ
La Central
C
dell Circ és una fàbrica
a de creacció de circ
c dedicada a l’entrennament, as
ssaig, creacció,
investigació i formació contiinuada dels
s profession
nals del circ ubicada al Fòrum de B
Barcelona.
ó de Professionals de C
Circ de Cattalunya, form
ma part de la xarxa de
e Fàbriques de
Gestionada per l’Associació
ció de l’Aju
untament de
e Barcelona i rep el ssuport del Departame
ent de Cultuura de la Generalitat
G
de
Creac
Catalunya.
encarrega de
d la logísttica de les diferents activitats de La
El/la responsable de comunicació i prroducció s’e
e formació, logística de viatges, etc.)
e
així coom la gestió
ó de l’espai en
Centrral del Circ (actuacionss, cursos de
les ac
ctivitats exte
ernes (llogu
uer per esde
evenimentss).
Pel que
q
fa a la comunicacció, és la re
esponsable de la reda
acció del butlletí quinzzenal, actua
alització de
e la
pàgin
na web, din
namització de les xarx
xes socialss i difusió a través de
e diferents ssuports, de
e les difere
ents
activittats promog
gudes per La
L Central.
Tasques a realitzar
 Producc
ció:
o Producció de
e les activitats interness i externes
s del centre
e : logística i coordinac
ció dels acttes,
ge
estió del prressupost, contactes
c
a mb proveïd
dors, organització del ppersonal implicat, recerca
de
e patrociniss puntuals, etc.;
e
o Llloguers d’e
espais per activitats
a
exxternes: co
ontacte amb
b empresess, gestió de
el pressupo
ost,
se
eguiment de
e contracte, etc.;
 Comunic
cació:
o Elabooració i seguiment del pla de comuunicació (ca
alendaris, suports, etc..);
o Reda
acció, creacció de contin
nguts i imatg
ge, i enviam
ments d’invitacions, buutlletins, notícies del we
eb i
xarxe
es socials a tres idiome
es (català, ccastellà i an
nglès);
o Supe
ervisió de la imatge corrporativa: m
merxandaisin
ng, cartellerra, tríptics, eetc.;
o Comu
unicació inte
erna: pissarra d’activita
ats, plafó d’’anuncis, ettc.;
o Seguiment de l’a
aparició en premsa;

o Supo
ort a l’atencció d’usuarris.
Expe
eriència imp
prescindible:
 Haver forrmat part d’un departam
ment o equ ip de comunicació i pre
emsa;
 Redacció
ó de conting
guts, notes de premsa,, notícies, etc.;
e
 Producció i logística
a d’esdeveniments;
 Sector de
el circ i/o de
e les arts es
scèniques.
Cone
eixements:
 Programe
es informàtics Paquet Office;
Mailchimp, Adobe Pho
 Coneixem
ments de Wordpress,
W
otoshop i Adobe
A
InDeesign (o altrres program
mes
de dissen
ny i maquettació)
 Bon nivell escrit i ora
al de català
à, castellà i a
anglès
 Coneixem
ments del sector del cirrc i de les a
arts escèniq
ques en gen
neral;
 Bona cap
pacitat de re
edacció i síntesis.
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Perfill:
 Capacitat d’organitzzació i auton
nomia;
 Empatia i bon treballl en equip;
Què s’ofereix:
s
 Contracte
e de substittució per ma
aternitat
 Condicions del contrracte:
 Substitució per maternitat
m
(8
8 mesos am
mb possibilitat de prorro
rogar)
 33 ho
ores setman
nals en hora
ari de tardes i algun ma
atí:

Dilluns de
e 09.30 a 19
9:15h

Dimarts i dimecres d
de 15:00 a 20:15h
2

Dijous de
e 09:30 a 17
7:00h

Divendres
s de 12.30h
h a 20.15h.
 1.724
4, 99€ bruts
s per 12 pag
gues.
 Incorpora
ació prevista
a: Octubre de 2015.
Les persones ccandidates han de fer
f
arribar el seu cu
urrículum vitae
v
i unaa carta de
e motivació
ó a
info@
@lacentralde
elcirc.cat ab
bans del 31 de juliol d e 2015. Mé
és informació a: www.laacentraldelc
circ.cat
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