
 

DIRECTOR/A DE MÀRQUETING I COMUNICACIÓ  

 

Estem buscant un perfil encarregat de dissenyar, executar i avaluar l’estratègia i el 

pla de màrqueting i comunicació de la fundació. 

 

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) Punt de Trobada: 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 tecnològic i digital 

2) Veu referent: Esdevenir font d’opinió respecte els principals temes i actualitat que 

afectin al sector, amb El Baròmetre com a eina troncal per marcar posicionament 

3) Dinamitzador d’Iniciatives: Liderar i/o recolzar iniciatives i projectes que ofereixin 

oportunitats de millora als professionals i empreses del sector 

 

ROL 

La Fundació CTecno està buscant una persona per la posició de director/a de 

màrqueting i  comunicació, que serà l’encarregada de planificar, dirigir, executar i 

avaluar l’estratègia i les operacions de màrqueting i comunicació de la fundació. 

Estem buscant una persona que desenvolupi, implementi i faci el seguiment dels 

objectius i estratègia de màrqueting i 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 a Catalunya. 

Es tracta d’una excel·lent oportunitat per desenvolupar l’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 

En dependència de la Gerència de la Fundació estarà encarregat/da de definir, executar 

i avaluar l’estratègia comunicativa i de màrqueting de la Fundació. S’ocuparà en particular 

de definir, executar i avaluar: 

http://www.ctecno.cat/


 

 El nou pla de màrqueting i comunicació de l’entitat. 

 L’estratègia de comunicació digital 

 Les campanyes associades als diferents activitats/serveis i el seu encaix en 

l’estratègia global de l’entitat 

 L’estratègia de mitjans, configurant una agenda de contactes que permeti el 

posicionament de l’entitat. 

 La definició del mapa dels grups d’interès i el pla de RP de l’entitat. 

 Estar al dia de les innovacions que puguin aportar valor a la Fundació en matèria 

de gestió estratègica de la comunicació i màrqueting, eines i tecnologies, 

tendències,… 

 Gestionar projectes i activitats transversals (webs corporativa, definició i 

implantació CRM, Protecció de Dades…) amb proveïdors i àrees implicades. 

 Definir, redactar i enviar els continguts comunicatius de l’entitat: notes de premsa, 

premis, presentacions, invitacions, articles, continguts patrocinats,… 

 Co-definir i analitzar els objectius i indicadors associats al pla de màrqueting i 

comunicació. 

 Gestionar l’equip intern de comunicació i l’extern (agències de comunicació) 

 

PERFIL REQUERIT 

 Títol de grau o estudis superiors en Comunicació, Màrqueting, Periodisme, 

Relacions Públiques o similar  

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

 Un mínim de 2 anys d’experiència en el departament de comunicació d’una 

fundació o empresa, 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. 

 Bon coneixement funcional dels termes relacionats amb la tecnologia. 

 

S’OFEREIX 

 Formar part d’un equip dinàmic i compromès amb el sector tecnològic i la 

societat digital  

 Contracte indefinit. 

 Jornada complerta. 

 Horari flexible. 

 Retribució en funció de la vàlua personal aportada. 

 

Envieu CV i carta de motivació a secretaria@ctecno.cat indicant la referència 
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