
OFERTA DE FEINA

Tècnic/a
en màrqueting
#SomEspigoladors:
el nostre propòsit
Som una entitat sense ànim de lucre 
que, des de l’any 2014, treballem 
per prevenir i reduir les pèrdues i el 
malbaratament alimentari i fomentar 
el dret a una alimentació saludable i 
sostenible per al conjunt de la població. 
Tot plegat, empoderant col·lectius en 
situació de vulnerabilitat i actuant des 
de diverses vessants: l’espigolament als 
camps del sector primari, la generació 
de coneixement i la sensibilització 
mitjançant projectes educatius i 
campanyes divulgatives i de denúncia, i 
la transformació alimentària mitjançant 
la marca de conserves vegetals es im-
perfect®. 

Què busquem? 
Busquem una persona creativa, proactiva 
i amb capacitat d’aprenentatge, que 
s’incorpori a l’equip de Comunicació de 
la Fundació Espigoladors donant suport 
en tasques de màrqueting de l’entitat o 
de la marca es im-perfect®, i en d’altres 
tasques pròpies de l’àrea. 

Què faràs?
Dins l’equip de Comunicació les teves tasques seran: 

• Donar suport en la gestió de les xarxes socials: seguir 
tendències en l’àmbit del màrqueting digital, analitzar les 
mètriques i els resultats de les accions de Social Media i 
elaborar estratègies de millora de l’impacte, participar en la 
planificació i creació de línies de contingut i campanyes, etc.

• Donar suport en el desenvolupament de campanyes de 
publicitat i relacions públiques alineades amb el missatge  
i els valors de l’organització i amb un objectiu  
de conscienciació social i ambiental.

• Participar en la creació i planificació d’accions de promoció 
i comunicació per als diferents canals de venda de la marca 
es im-perfect®, alineades amb els objectius comercials 
respectius. 

• Donar suport en l’organització i gestió d’esdeveniments
• Participar en la creació d’estratègies i accions per enfortir 

la visibilitat de la marca es im-perfect® i la fidelització de 
clients i persones consumidores.

• Donar suport en la relació amb mitjans de comunicació, 
partners i projectes afins a l’entitat.

• Realitzar estudis de mercat i anàlisi de la competència per 
millorar el coneixement del sector en el que es desenvolupa 
la marca es im-perfect®.

• Donar suport en l’elaboració i disseny de material de 
comunicació i en la gestió del web i el blog de la marca  
es im-perfect®.

• Altres tasques generals de comunicació interna i externa.

SUPORT A L’ÀREA
DE COMUNICACIÓ
EN TASQUES DE DE 

MÀRQUETING ONLINE I 
OFFLINE DE PRODUCTES 

I SERVEIS.



Quines habilitats i 
coneixements busquem?
• Experiència gestionant accions de

màrqueting i/o campanyes publicitàries.
• Bon copywriting: habilitats de redacció i

d’escriptura creativa.
• Coneixement de les eines de màrqueting i

comunicació digital i interès en les novetats
i tendències que s’hi generen.

• Habilitats comunicatives.
• Valorable coneixement bàsic del gestor

de continguts Wordpress. 
• Valorable habilitats de disseny gràfic i

coneixement bàsic del programari Adobe
(Illustrator, InDesign i Photoshop)

• Habilitats de treball en equip, d’organització
i planificació i creativitat.

• Idiomes: català i castellà bilingüe/nadiu. Es
valorarà nivell mitjà-alt d’anglès. Bon nivell
d’ortografia en els tres idiomes.

Els requisits
• Estudis o formació relacionada amb

Publicitat, Màrqueting, Comunicació o
perfils afins.

• Experiència demostrada en el
desenvolupament d’accions de
màrqueting d’una entitat o empresa

• Haver estat en situació de desocupació
durant 12 mesos en un període de 18
mesos anteriors a la contractació, de
forma continuada o no. Inscrites al
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
com a demanats d’ocupació no
ocupades (DONO)*.

Vols formar part 
de l’equip?

Les condicions
• Lloc de treball: oficines d’Espigoladors,

al Prat de Llobregat.
• Salari: 22.000 € - 24.000 € bruts anuals.
• Durada: 12 mesos.*
• Jornada: completa (39 h. / setmana)
• Incorporació: immediata una vegada

finalitzat el procés de selecció. S’estima
incorporació el 10 de febrer.

*Contracte en el marc del
“Programa Treball i Formació 

2022 - Línia DLLD” per a 
entitats sense ànim de lucre, 

subvencionat pel Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya.

Emplena el formulari següent:1.
https://bit.ly/3ZB0xeE

Un cop emplenat el formulari, envia’ns 
a treball@espigoladors.com la 
documentació següent amb l’assumpte 
ESAL_MARKETING_NOM_COGNOM:

• CV*
• Carta de motivació*
• DARDO*
• Informe de vida laboral*

2.

SUPORT A L’ÀREA
DE COMUNICACIÓ
EN TASQUES DE DE 

MÀRQUETING ONLINE I 
OFFLINE DE PRODUCTES 

I SERVEIS.
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*Incorpora el teu nom i cognom en el nom 
dels arxius.

LA RECEPCIÓ DE CANDIDATURES 
FINALITZARÀ EL DIA 13 DE FEBRER DE 2023.

Per a qualsevol dubte en el procediment, 
pots escriure a treball@espigoladors.com. 

https://bit.ly/3ZB0xeE

