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T’agradaria donar suport a l’equip de Publicitat? 

Busquem una persona proactiva amb habilitats comunicatives, habilitats 

organitzatives i de planificació, amb orientació a client/a i a resultats, que tingui 

iniciativa alhora que sàpiga treballar en equip. 

Requisits: 

 Titulació universitària en Publicitat i Relacions Públiques, Comunicació 

Audiovisual, Màrqueting o mòduls combinats. Es valorarà que tingui 

màsters o formació superior universitària. 

 Experiència en la gestió i planificació de mitjans publicitaris. 

 Es valoraran coneixements de Màrqueting Digital. 

 Idiomes: català, castellà i anglès (nivell B2 o equivalent). 

Quina seria la meva feina? 

L’equip de Publicitat forma part de la unitat de Màrqueting Relacional, la qual té la 

missió de programar, coordinar i gestionar l'execució dels components promocionals 

del Pla d'Accions en totes les àrees geogràfiques, així com donar a conèixer l'oferta 

turística de Catalunya i posicionar el coneixement de la marca Catalunya. 

La missió principal del/ de la tècnic/a serà donar suport a la planificació de mitjans 

nacionals i internacionals amb l’objectiu de donar a conèixer l’oferta turística de la 

destinació i posicionar la marca Catalunya. També s’encarregarà de la inserció 

publicitària en xarxes socials (XXSS) als diferents mercats, amb la interlocució directa 

amb els Centres de Promoció Turística (CPT’s)  a l’exterior. Tanmateix s’encarregarà 

de la gestió i preparació de tota la documentació necessària per a la participació de la 

destinació de Catalunya als premis EFI (eficàcia) d’àmbit publicitari. 

Les funcions específiques seran: 

 Coordinació de la campanya de publicitat amb els diferents actors (Centrals de 

mitjans, CPT’s de l’ACT, suports, proveïdors, etc.): 
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o Seguiment d’accions  i dead-lines d’entrega del pla de mitjans. 

o Circuit de validacions  

o Entregues de material 

o Informes de tancaments 

 Etiquetatge i seguiment de les campanyes via Google Analytics, etc. preparant 

la documentació reglamentària com plecs tècnics, memòries i altres informes 

justificatius.  

 Control i seguiment de la facturació de les accions de campanya (central de 

mitjans, empreses licitades i altres proveïdors). 

 Coordinació de la creació del material de campanya amb l’Agència de Publicitat 

i/o diferents proveïdors (peces on i off: banners, insercions, spots, falques, 

exterior, microsite de campanya, pàgina web, etc.). 

 Coordinació d’altres peticions no contemplades al Pla de Mitjans (adaptacions 

gràfiques de campanya per fires, esdeveniments, publicacions internes, 

banners i anuncis d’altres Unitats de l’ACT o d’Oficines internacionals) amb 

l’empresa encarregada del disseny promocional. 

 Calendarització de les insercions publicitàries en matèria de XXSS dels CPT’s 

Altres: 

 Vetllar per la bona utilització de la marca Catalunya i de les identificacions 

corporatives corresponents als suports de comunicació. 

Quines són les condicions? 

 Data d’inici: setembre 2022  

 Horari: 37,5 hores setmanals 

 Durada: 6 mesos  

 Lloc: Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona 

T’animes a acompanyar-nos en aquest gran repte? 

Envia’ns la teva candidatura al següent enllaç! 

https://actgencat.talentclue.com/es/node/88391304/12623479
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Les persones inscrites donen el seu consentiment per a que l'Agència Catalana de Turisme 
consulti les seves dades a altres administracions o organismes per comprovar que 

compleixen les condicions requerides per accedir a l'objecte d'aquesta oferta i que les 
consulti durant la seva vigència. 

Contra aquesta convocatòria, la persona interessada pot interposar demanda contenciosa 
laboral davant dels Jutjats Socials en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà 
de la seva publicació/comunicació, d’acord amb les previsions establertes a l’article 69.2 de 

la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social –LRJS-, i seguint el 
procediment establert als articles 151 i 152 de la referida LRJS, sens perjudici que pugui 

interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus 
interessos. 


