
   
    

 

Duran i Sors, 11. 08201 Sabadell – Tel. 931 433 984 – info@caritasdiocesanaterrassa.cat – www.caritasdtr.org 

CONVOCATÒRIA PER COBRIR UN LLOC AL DEPARTAMENT DE 

COMUNICACIÓ DE CÀRITAS DIOCESANA DE TERRASSA 
 

CÀRITAS DIOCESANA DE TERRASSA,  

És una entitat de l’Església catòlica que té com a objectius  principals orientar, coordinar i realitzar  

l’acció social i caritativa de l’Església, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al 

desenvolupament integral de les persones. 

 

La missió de Càritas consisteix a acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, 

perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat 

cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia. 

 

PERFIL PROFESSIONAL 

 Titulació universitària en Ciències de la Comunicació (Periodisme, Comunicació Audiovisual, 

Publicitat, Màrqueting...) 

 Coneixement del català i castellà a nivell oral i escrit. 

 Coneixement del programari de Microsoft Office (word, excel, power point...) 

 Coneixement del programari d’Adobe (photoshop, premiere, ilustrator, indesign...) 

 Habilitats en gestió de xarxes socials. 

 Coneixement de programari de creació i gestió de pàgines web. 

 Persona oberta, flexible, empàtica i amb capacitat de relació interpersonal. 

 Capacitat de treball en equip, de coordinació i flexibilitat. 

 Coneixement de la realitat eclesial. 

 

FUNCIONS PRINCIPALS 

 Potenciar les accions de comunicació amb tots els agents i institucions amb qui té relació 

l’entitat. 

 Participar en la planificació, elaboració i avaluació de les tasques del departament de 

comunicació: continguts web i xarxes socials, relació amb mitjans, campanyes... 

 Participar en la planificació, elaboració i avaluació d’accions de captació de fons. 

 

ES VALORARÀ 

 Coneixement i habilitats de creació de material audiovisual 

 Experiència en llocs de treball similars. 

 Coneixement d’anglès a nivell oral i escrit. 

 Disposar de carnet de conduir. 

 

CONDICIONS DE TREBALL OFERTES 

Contracte d´un any de durada a mitja jornada: de dilluns a divendres, de 9:00h a 13:00h A les oficines 

del Carrer Duran i Sors, de Sabadell. 

Salari brut anual segons taules salarials del conveni de Càritas Diocesana de Terrassa. 

 

 

PROCÉS DE SELECCIÓ 

Les persones interessades han d’enviar el seu currículum abans del 3 de juny de 2021 a 

gestiopersones@caritasdiocesanaterrassa.cat. 

 

Sabadell, 20 de maig de 2021. 
 

*NOTA: En compliment de la normativa vigent, CÀRITAS DIOCESANA DE TERRASSA utilitzarà la informació facilitada en el Currículum per la gestió del procés 

de selecció i posteriorment destruirà les dades. 
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