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OFERTA LABORAL 

Unitat 

organitzativa 

Mercats Internacionals - Centre de Promoció Turística Regne Unit i Irlanda 

Característiques Data prevista 

d’incorporació 

Setembre 2022 

Número de 

vacants 

1 

Adreça 17 Fleet Street EC4Y 1AA Londres 

Horari Jornada completa 

Funcions 

principals 
L'Agència Catalana de Turisme és l’organisme del Govern de la 

Generalitat de Catalunya que s’encarrega de dur a terme les polítiques de 

promoció turística. 

El Centre de Promoció Turística (CPT) del Regne Unit i Irlanda, juntament 

amb la seu central de Barcelona, desenvolupa el pla de màrqueting i 

s'encarrega de l’execució de les principals accions de promoció i 

màrqueting de la destinació. 

El CPT de l'Agència Catalana de Turisme a Londres és responsable dels 

mercats del Regne Unit i d’Irlanda. S'ocupa de les peticions dels operadors 

turístics i de premsa, organitza viatges de familiarització i premsa, 

workshops, fires, roadshows i presentacions. També s’encarrega 

d’informar la indústria turística catalana a través d’anàlisis de mercat i 

dades actuals dels mercats. 

El CPT del Regne Unit i Irlanda, busca actualment un/a Tècnic/a de 

Mercats, per tal de promocionar el turisme a Catalunya. 

Funcions i responsabilitats: 

o Preparació i execució, en coordinació amb la direcció de CPT i la 

seu central de Barcelona, de les accions de promoció on line i off 

line vinculades al Centre (fires, famtrips, presstrips, workshops, 

presentacions, agendes empresarials, recorreguts educatius i 

altres). 

o Assegurar la representació de l'entitat en el marc de viatges  de 

familiarització/premsa, a Catalunya, o de fires i esdeveniments 

establerts en els Plans d'Acció anuals. 
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o Preparar la convocatòria d’accions de promoció, a partir de les 

bases de contactes, i fer-ne els enviaments. 

o Participar en l’organització d’accions i prendre-hi part 

directament, completant –o assumint si no hi assisteix ningú de les 

Unitats centrals- les funcions de Tècnic/a de Promoció pel que fa a 

logística, muntatge, aspectes d’imatge, acompanyament i/o atenció 

als participants, resolució d’incidències, recollida de valoracions i 

altres informacions d’interès, etc. 

o Fer seguiment in situ del resultat d’accions, en concret dels articles 

derivats de presstrips. 

o Atendre les consultes i les peticions externes de materials 

promocionals / informatius.  

o Autonomia en l’execució i control de projectes interns i externs, 

així com responsabilitat en la gestió pressupostària (ocupar-se de 

pagaments, control de factures, estoc de material etc. o fer-ne el 

seguiment si són a càrrec a la central).  

o Planificació i execució del pla de comunicació i continguts 

adreçat a la indústria turística del Regne Unit i Irlanda. 

o Assistir la direcció del CPT en les relacions locals amb el sector i 

el públic general. 

o Assistència, acompanyament i  representació de la direcció del 

CPT. 

o Suport a les empreses catalanes en la seva comercialització 

i orientació en els mercats del Regne Unit i Irlanda. 

o Actualitzar les bases de dades de contactes 

o Assumir tasques administratives i logístiques del centre. 

o Suport i gestió del sistema CRM.  

o Assumir l’operativa bàsica d’atenció telefònica, correu entrant, 

control d’estocs de material, etc. del Centre. 

 

Requisits Titulació 
Grau en Turisme,   Màrqueting, Màrqueting digital, 

Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques, o 

similars 

Competències 
o Pensament analític 

o Treball en  equip i col·laboració 

o Orientació a resultats 

o Orientació a client/a intern i extern 

o Orientació al canvi 

o Habilitats interpersonals i de comunicació  

o Dinamisme, iniciativa  
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o Independència 

o Habilitats organitzatives i de planificació  

o Recerca d’informació 

o Preocupació per l’eficiència 

o Alienació amb l’organització 

Idiomes 
Català, castellà i anglès 

Ofimàtica  
o Domini de plataformes digitals i  

xarxes socials 

o Domini de tots els programes de MS Office 

Altres  
o Tenir almenys 2 anys d'experiència en 

una    funció similar 

o Disposició per viatjar i assistir a 

esdeveniments, fins i tot al vespre, i en 

algun cap de setmana. 

Es valora 
o Coneixement del sector turístic i dels principals agents 

que influeixen en el seu desenvolupament 

o Coneixement de Catalunya, del territori i de la seva oferta turística 

o Coneixement del mercat turístic del Regne Unit i Irlanda i 

internacional, leisure i MICE 

o Coneixements de màrqueting digital 

o Coneixements en organització d’esdeveniments 

o Coneixements i sensibilitat per un model turístic sostenible  

o Estar en possessió de títols de postgrau o màster en els mateixos 

àmbits 

Oferim 
o Viatges freqüents 

o Projectes emocionants i variats 

o Espai pel treball creatiu i independent 

o Entorn de treball agradable i internacional 

o Salari basat en l’experiència professional 

o Substitució per baixa de maternitat (període màxim d'1 any) 

Si tens interès en optar a aquesta oferta i consideres que reuneixes el perfil, fes-nos arribar 

el  teu CV aquí. 

https://actgencat.talentclue.com/es/node/88601285/12623479

