OFERTA LABORAL: Responsable de comunicació Sostre Cívic
SostreCívic promou formes no especulatives d’accés i tinença a l’habitatge, especialment
basades en el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, i cerca una persona responsable
de comunicació amb les següents funcions.
●

Desenvolupament estratègic de la comunicació de l’entitat.

●

Gestió i dinamització del web, xarxes socials i butlletins electrònics.

●

Redacció de continguts, coordinació i redacció de publicacions i materials,
interlocució amb proveïdors i responsable de l’imatge gràfica de l’entitat.

●

Relació amb mitjans de comunicació (redacció notes de premsa, atenció a
mitjans…).

●

Dinamitzar la comunicació dels diferents projectes d’habitatge cooperatiu en
desenvolupament.

●

Coordinació amb la comissió de comunicació, el Consell Rector i amb les persones,
voluntàries, que realitzen tasques de comunicació dels projectes d’habitatge
cooperatiu.
Difusió i sensibilitació del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús.
Altres tasques de suport a la cooperativa i la seva activitat (segons perfil).

●
●

L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitats de l’entitat i
puntualment en caps de setmana. El lloc de treball serà principalment a la seu de Sostre
Cívic, a Barcelona, tot i que puntualment també arreu de Catalunya.
Requisits:
●

Nivell alt de redacció i comunicació en català.

●

Formació vinculada a les funciones descrites (Periodisme, Comunicació
Audiovisual…).

●

Experiència demostrable en l’àmbit de la comunicació d’entitats de l’ESS, moviments
socials i/o entitats no lucratives.

●

Coneixement i/o vincle amb l’economia social i solidària.

●

Capacitat de gestió

●

Persona creativa, polivalent, resolutiva, organitzada, autònoma, amb iniciativa,
capacitat de treball en equip i motivada pel projecte i pels models de cessió d’ús
d’accés a l’habitatge.

●

Persona motivada per participar en un projecte cooperatiu i transformador en
creixement, sense ànim de lucre i de base associativa/voluntària.

Es valorarà:
●

Nivell D de català

●

Coneixements de disseny gràfic

●

Experiència/coneixements en els diferents àmbits de treball de l’entitat (habitatge,
cooperativisme, arquitectura, consum responsable, polítiques públiques…)

●

Habilitats socials i comunicatives. Experiència en educació no formal o en
dinamització de grups.

●

Nivell d’anglès i/o altres llengües.

●

Participació associativa i en moviments socials.

●

Coneixement de Sostre Cívic i/o el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i altres
formes d’habitatge col·lectiu.

S’ofereix:
●

Contracte laboral de 35h setmanals durant 6 mesos, renovables. Amb voluntat de
permanència.

●

Retribució anual bruta de 18.375€ (12 pagues, 1.531€ brut mensual)

●

Incorporació prevista la 2a quinzena de juny.

Envieu currículum a cv@sostrecivic.cat fins el dia 27 de maig i ompliu aquest formulari.

