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1.- 

OFERTA LABORAL – BADALONA CULTURA S.L. 
 
 
TÈCNIC DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ DE BADALONA CULTURA S.L. 
 
Oferta de feina:  
Tècnic de Màrqueting i Comunicació de l’empresa municipal Badalona Cultura S.L.  
 
Descripció de l’entitat:  
Badalona Cultura és una empresa municipal amb capital íntegrament públic dedicada a la gestió 
dels espais escènics municipals de la ciutat com són el Teatre Zorrilla, el Teatre Principal i el 
Teatre Blas Infante. És una empresa dedicada a l’organització, promoció, divulgació i difusió de 
les arts escèniques, la música, la dansa i la imatge a la ciutat de Badalona. Per això, a banda de 
configurar una oferta de programacions teatrals, musicals, de dansa i de la imatge d’interès 
ciutadà, adreçada a públics diversos, també realitza activitats, programes i esdeveniments 
culturals i de lleure, bé sigui amb elements propis o aliens. 
 
1.- Funcions:  
BADALONA CULTURA està cercant un Tècnic en màrqueting i comunicació empresarial per  a 
desenvolupar les següents funcions dins de l'empresa:  

✦ Elaboració de materials promocionals i gestió de la imatge corporativa: gravació 
i edició de vídeos, imatges i altres.  

✦ Disseny i maquetació de cartells i material publicitari per fer difusió de les 
activitats programades.  

✦ Enfortir i acompanyar el treball de portaveu i relacions públiques de Badalona 
Cultura amb coherència amb les estratègies de l'empresa.  

✦ Dissenyar i realitzar el seguiment i anàlisi de les accions comunicatives, impactes 
de campanya i seguiment de la comunicació oficial (creació notes de premsa, 
elaboració d'informació oficial, gestió de les rodes de premsa...)  

✦ Dissenyar i gestionar accions de patrocini, mecenatge i esponsorització.  

✦ Atendre les necessitats de relacions públiques i protocol de l'empresa.  

✦ Elaborar, controlar i gestionar el pressupost del departament garantint 
l’optimització del mateix.  

✦ Elaborar expedients administratius, informes, memòries i justificacions 
necessaris per a l'activitat del lloc de feina.  

✦ Suport a la planificació d'esdeveniments i tasques transversals de l'entitat. 
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2.- 

Per a la seva incorporació immediata amb les següents característiques: 
 
2.- Requisits bàsics:  

1. Ser major d'edat i  tenir la condició legal suficient com per a poder ser 
contractat. (en el cas de les persones estrangeres, han d'estar en possessió del 
permís adequat per a treballar). 

2. Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual (atès que és possible que hi 
hagi contactes amb menors d'edat). Aquest certificat només s'exigirà de 
presentació a la persona que sigui seleccionada.  

3. Nivell C de català. Serà necessari disposar del certificat oficial corresponent.  

4. Experiència mínima de 2 anys en màrqueting i comunicació. 
 
 
3. Mèrits:  

1. Formació especialitzada en màrqueting i comunicació.  

2. Llicenciatura/grau en màrqueting i comunicació/ciències humanes i 
socials/empresarials 

3. Experiència prèvia en entitats culturals o d'espectacles. 

4. Experiència prèvia com a treballador del sector públic (administració, societats 
públiques, EPEL's, etc). 

5. Coneixement profund del teixit associatiu i/o cultural de la ciutat de Badalona 

6. Disposar de flexibilitat horària per atendre les necessitats i les singularitats en 
el sector de les arts escèniques. 

7. Disponibilitat per a viatjar.  

8. Capacitat de treball en equip i motivació per a treballar en el món de les arts 
escèniques 

9. Coneixements en altres idiomes: Francès, anglès 

 
4. Condicions Laborals:  

✦ Disponibilitat per incorporació en un termini màxim de 20 dies naturals des de 
la comunicació. 

✦ Jornada Laboral: 37,5 hores setmanals 

✦ Lloc de treball: Badalona.  

✦ Salari: 23.000 € bruts/anuals (14 pagues). No negociables.  

✦ Contracte indefinit (període de prova d'1 mes) 
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3.- 

Requisits per a formar part del procés de selecció:  

Les persones que vulguin participar a l'oferta hauran de remetre al correu 
electrònic  hola@badalonacultura.cat  abans del 20 de novembre de 2019, a les 09.00 hores 
indicant a l'assumpte: "Màrqueting i Comunicació". El correu electrònic haurà d'incloure: 

1. Currículum Vitae: que haurà d'incloure un correu electrònic i un telèfon de 
contracte. En la part de l'experiència, al currículum s'haurà d'explicar 
l'experiència prèvia amb detall suficient com per a poder entendre les funcions 
efectuades, persones al càrrec si hi havia, responsabilitats... 

2. Carta de motivació. 

3. Cas de disposar els mèrits referits al punt 3.1 o 3.2 s'haurà d'incloure el 
document acreditatiu de disposar la titulació indicada. De no incorporar-ho amb 
el correu electrònic no es valorarà aquesta formació.  

En els 5 dies hàbils següents al termini final de presentació d'ofertes, l'empresa remetrà un 
correu electrònic a les persones que no hagin estat seleccionades i es posarà en 
contacte amb les seleccionades per a realitzar una entrevista. 

A l'entrevista, els candidats podran portar tota aquella documentació no exigida amb el 
correu electrònic i que vulgui que es tingui en consideració en la seva candidatura (cartes de 
recomanació, certificats de formació complementària).  

A l'entrevista s'avaluarà la formació, l'experiència i la capacitat de treball en equip i en el 
camp de les arts escèniques. 

 

 


