La Central del Circ obre una convocatòria per cobrir una vacant de:
PERSONAL DE COMUNICACIÓ
La Central del Circ és una fàbrica de creació de circ dedicada a l’entrenament, assaig, creació,
investigació i formació continuada dels professionals del circ, ubicada al Parc del Fòrum de
Barcelona.
Gestionada per l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya, forma part de la xarxa de
Fàbriques de Creació de l’Ajuntament de Barcelona i rep el suport del Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.
Tasques a realitzar:
o Elaboració i seguiment del pla de comunicació de l’entitat que s’elabora un cop l’any
i puntualment per a determinades activitats que ho requereixin;
o Redacció, creació de continguts i imatge, i enviaments d’invitacions i comunicacions
especials (aproximadament 6 a l’any);
o Redacció i enviament dels butlletins quinzenals;
o Actualització del web en tres idiomes (català, castellà i anglès): notícies, activitats,
etc.;
o Dinamització de les xarxes socials: facebook, instagram i twitter;
o Seguiment de l’aparició a premsa (en determinades activitats es contracta una
empresa externa per a dur aquesta tasca).

Experiència imprescindible:
 Haver format part d’un departament o equip de comunicació;
 Redacció de continguts, notes de premsa, notícies, etc.;
 Haver treballat amb xarxes socials, wordpress i mailchimp.
 Sector del circ i/o de les arts escèniques.
Coneixements:
 Programes informàtics Paquet Office;
 Coneixements de Wordpress, Mailchimp, Adobe Photoshop i Adobe InDesign (o altres
programes de disseny i maquetació)
 Bon nivell escrit i oral de català, castellà i anglès
 Coneixements del sector del circ i de les arts escèniques en general;
 Bona capacitat de redacció i síntesis.
Perfil:
 Capacitat d’organització;
 Autonomia i disciplina per a poder treballar a distància;
 Empatia i bon treball en equip;
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Què s’ofereix:
 Condicions del contracte:
 15 hores setmanals. Es demana presencialitat obligatòria el dimecres de
10h a 15h. La resta de la jornada no és necessari que sigui presencial;
 784 euros bruts mensuals en 12 pagues;
 En cas de no voler ser contractat/da, es podria facturar.
 Incorporació prevista: 29 de maig

Les persones candidates han de fer arribar el seu currículum vitae i una carta de motivació a
info@lacentraldelcirc.cat abans del 7 de maig. Més informació a: www.lacentraldelcirc.cat
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