NÚM. OFERTA LABORAL

DESCRIPCIÓ

2019/07-2

AJUDANT DE COMUNICACIÓ I MARQUETING

Per cobrir la plaça d’ ajudant de comunicació i màrqueting necessitem
incorporar a la plantilla de Manresana d’Equipaments Escènics, S.L.U (MEES) una
persona amb horari flexible, disponible els caps de setmana, organitzada,
proactiva, resolutiva, compromesa, i amb do de gents.
En dependència de la responsable de comunicació s’encarregarà, entre d’altres, de
les següents funcions:
•
•
•
•
•

Desenvolupament i millora del pla de comunicació de l’empresa.
Elaboració i centralització de la informació associada al màrqueting.
Manteniment de la base de dades.
Manteniment i actualització dels continguts de la pàgina web i XXSS.
Definició i elaboració dels elements de comunicació exteriors: cartellera,
anuncis a la premsa, flyers ...
• Elaboració de notes de premsa i relació amb els mitjans.
Organitzativament dependrà de gerència i de la responsable de comunicació.

REQUISITS:
ü Llicenciatura en estudis de l’àmbit de la comunicació.
ü Nivell avançat d’ofimàtica i de programes de disseny, en especial
Photoshop, Illustrator i In Design.
ü Tenir la nacionalitat espanyola o la dels altres estats membres de la Unió
Europea o la dels estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació dels
treballadors.
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ü Tenir complerts 18 anys d’edat i no superar l’edat establerta per a la
jubilació forçosa.
ü Parlar i escriure correctament el català i el castellà.
ü Experiència mínima de tres anys en lloc similar.
ü Disponibilitat flexible els cap de setmana.

OFERIM:
ü
ü
ü
ü

Incorporació a l’inici de setembre de 2019.
Contracte indefinit.
Jornada de 25 hores setmanals.
Remuneració segons aptituds.

Interessats enviar CV a l’adreça electrònica: info@mees.cat, posant-hi la
referència de l’oferta laboral, fins el 25 d’agost de 2019.
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