
 

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ i GESTIÓ DE PROJECTES 

 

Estem buscant una persona que desenvolupi, implementi i faci el manteniment dels objectius de 
comunicació i la planificació de canals digitals, per tal d’informar sobre l’activitat del CTecno i del 
sector tecnològic i digital. 

 

Sobre el Cercle Tecnològic de Catalunya 

El Cercle Tecnològic de Catalunya és una fundació privada sense ànim de lucre oberta a les 
persones, empreses i professionals de les TIC, per crear opinió, generar debat i promoure 
polítiques tecnològiques, que compta amb el suport d’empreses i de professionals de  l’àmbit 
tecnològic i digital així com d’actors del sector públic que recolzen determinats projectes. 
L’activitat de la fundació se centra en tres eixos:  

1) Lobby&Networking: Volem esdevenir un referent, dinamitzador i punt de trobada del 
sector TIC i ser un actor decisiu i influent sobre l’agenda dels actors clau (públics i privats) 
del sector TIC i digital 

2) Coneixement i Talent:  Generem debat, anàlisi  i difusió de l’estat actual i reptes de futur 
de la societat digital i treballem per incentivar i desenvolupar talent digital 

3) Acció Social: Apropem la tecnologia al tercer sector 

 

Rol 

La Fundació CTecno està buscant una persona per la posició de responsable de comunicació i 
gestió de projectes encarregada de planificar i dirigir l’estratègia i les operacions de  comunicació 
i de participar en l’execució dels diferents projectes que desenvolupa la fundació ja sigui 
directament o a través de col·laboracions amb d’altres institucions. 

Estem buscant una persona que desenvolupi, implementi i faci el manteniment dels objectius i 
les estratègies de comunicació, així com la planificació de mitjans i canals digitals, per tal 
d’informar sobre l’activitat del CTecno i del sector tecnològic i digital . 

Es tracta d’una excel·lent oportunitat per adquirir una valuosa experiència professional en un 
equip dinàmic que treballa en projectes diversos i sent passió pel sector tecnològic i digital com 
a motor de transformació. 

Els candidats han de ser persones extremadament motivades i entusiastes que se sentin a gust 
en un entorn emprenedor de ritme accelerat, aprenguin ràpid i siguin resolutives. I, evidentment, 
han de ser amants de la tecnologia. 

 

Responsabilitats 

 Desenvolupar, implementar i fer el manteniment dels objectius i les estratègies de 
comunicació, així como la planificació de canals digitals, per tal d’informar sobre l’activitat 
del CTecno i del sector tecnològic i digital. 

 Dissenyar i implementar missatges, campanyes i continguts principals per a les activitats 
corporatives habituals del CTecno (iniciatives de programes, continguts 
d’esdeveniments, presentacions i reunions). 

http://www.ctecno.cat/


 

 Fer el manteniment i actualitzar els continguts relatius a l’activitat del CTecno  en el lloc 
web i els canals digitals: entre d’altres, conferències, esdeveniments i seminaris. 

 Implementar sistemes amb l’administrador per gestionar invitacions, inscripcions, llistes 
de convidats, descomptes, etc. 

 Detectar i atraure possibles nous partners potencials del CTecno, integrar i segmentar 
bases de dades (públics objectiu, mitjans de comunicació, parts interessades…). 

 Portar a termes totes les activitats de comunicació dins del pressupost acordat i 
respectant els criteris de sostenibilitat marcats. 

 Escoltar, supervisar i gestionar sistemes d’anàlisi de la comunicació i dashboards: 
mètriques de rendiment de les campanyes, resums i informes d’activitat,... 

 Suport a les tasques de gerència en l’àrea de gestió de projectes propis i en col·laboració 
amb d’altres entitats. 

 

Habilitats i experiència requerides 

 Títol de grau o estudis superiors en Comunicació, Periodisme, Relacions Públiques  
(valorables altres estudis si es compleix el requisit d’experiència laboral demanat). 

 Valorable postgrau o màster en l’àmbit de la comunicació corporativa i/o empresarial. 

 Un mínim de 2 anys d’experiència en el departament de comunicació d’una empresa o 
entitat. 

 Experiència en els temes de comunicació, preferentment en l’àmbit tecnològic i digital. 

 Imprescindible domini del català i castellà parlat i escrit, i valorable d’anglès. 

 Excel·lents habilitats interpersonals, capacitat d’interactuar amb altres persones a tots 
els nivells; capacitat per treballar en equip. 

 Orientat a l’acció i als resultats, capaç de treballar de forma autònoma, amb actitud 
proactiva. 

 Excel·lent domini de l’expressió escrita: bon redactor. 

 Capacitat per relacionar-se amb els mitjans de comunicació. 

 Capacitat per treballar amb partners i organismes externs en un entorn col·laboratiu. 

 Bon coneixement funcional dels termes relacionats amb la tecnologia i els últims avenços 
de les indústries de la innovació. 

 

Mètode d’avaluació 

 Entrevista de selecció per competències amb el gerent de la fundació CTecno 

 Entrevista amb vice-president de la fundació CTecno 

 

Incorporació: 

Incorporació prevista pel dia 21 de gener de 2019 

 

Si hi estàs interessat/da, pots aplicar enviant el teu currículum a  secretaria@ctecno.cat 


