
 

Setembre 2021 Oferta Responsable oficina Illes Balears  1 

 

OFERTA DE FEINA 
 

RESPONSABLE D’OFICINA DE LES ILLES 
BALEARS 

 
 

Plataforma per la Llengua és l’ONG del català, una entitat dinàmica i en 
constant evolució, que des de fa gairebé 30 anys treballa per promoure el 
català com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i 
en diversos àmbits.  
 
Plataforma per la Llengua requereix incorporar un responsable d’oficina per a 
les Illes Balears. 
 
 

ES REQUEREIX 
 

▪ Persona dinàmica i proactiva.  
▪ Capacitat de treball en equip i de coordinació. 
▪ Disponibilitat horària. 
▪ Disponibilitat de treballar alguns caps de setmana. 
▪ Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma (organitzar, 

dissenyar i fer el seguiment de documents, actes, campanyes, etc.).  
▪ Capacitat de comunicació i de relacions públiques. 
▪ Bon desenvolupament de treball sistemàtic i treball en equip. 
▪ Informàtica: ple domini d’Excel, Word i Power Point, Internet i xarxes 

socials. 
▪ Motivació per la defensa de la llengua catalana. 
▪ Català escrit i parlat (plena capacitat de redacció, nivell C1). 
▪ Carnet de conduir i cotxe propi.  
▪ Veí de les Illes Balears. 

 
 

ES VALORARÀ 
 

▪ Llicenciatura o grau. 
▪ Preferentment veí de Mallorca.  
▪ Màster en gestió cultural i/o lingüística. 
▪ Coneixements del món associatiu de tot el domini lingüístic. 
▪ Coneixements de la situació de la llengua catalana a tot el domini 

lingüístic. 
▪ Coneixement del funcionament de l’Administració local (subvencions, 

permisos, llicències, etc.) 
▪ Coneixements de les Illes Balears. 



 

Setembre 2021 Oferta Responsable oficina Illes Balears  2 

▪ Experiència en redacció de projectes. 
 
 

TASQUES 
 
La persona contractada passarà a formar part de l’Àrea de Domini Lingüístic 
de l’entitat i desenvoluparà les tasques següents:_  
 

• Redacció, elaboració i coordinació d’estudis, projectes, informes i 
argumentaris. 

• Planificació, disseny, elaboració, redacció, coordinació i execució de 
projectes.  

• Planificació, disseny, elaboració, redacció, coordinació i execució de 
campanyes.  

• Coordinació, redacció i supervisió d’articles i discursos.  

• Desenvolupament de les tasques tècniques necessàries.  

• Preparació d’esborranys i redacció de notes a la web o comunicats de 
premsa.  

• Coordinació i organització de la presència en actes, simposis, 
congressos, mostres i fires, juntament amb la resta de tècnics. 

• Seguiment i resposta a les necessitats que puguin sorgir de qüestions 
relacionades amb regulació i legislació lingüístiques, conscienciació 
lingüística, administracions públiques, etc.  

• Participació en la dinàmica del dia a dia de les oficines de l’entitat o les 
tasques tècniques que es distribueixin a l’oficina (participació en 
l’organització d’esdeveniments, telèfon, etc.).  

• Recerca, investigació i tractament de dades per a estudis sobre la 
llengua.  

• Preparació, redacció i coordinació de continguts per a materials de 
campanyes o de conscienciació lingüística.  

• Organització d’accions sobre normalització lingüística.  

• Coordinadament amb l’equip de comunicació de Barcelona, gestió 
comunicativa de la territorial: lloc web, xarxes socials, premsa, butlletins, 
etc.  

• Atenció a les empreses, mitjans de comunicació i ciutadans que 
s’adrecin a l’entitat per resoldre o queixar-se sobre aspectes relacionats 
amb els drets lingüístics.  

• Altres tasques que se li encomanin. 
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S’OFEREIX 
 

▪ Treball en un entorn dinàmic.  
▪ Jornada laboral de 40 h a la setmana. 
▪ El lloc de treball serà a Mallorca. El repartiment d’hores es farà sempre 

segons les necessitats de la territorial.  
▪ Retribució: 23.000 € anuals (12 pagues anuals).  
▪ Període: sis mesos, amb possibilitat de renovació. 
▪ Contractació: immediata després del procés de selecció. 
▪ Possibilitat que la persona seleccionada comenci treballant a la seu 

central de Barcelona durant una setmana. 
▪ En funció de l’experiència i dels coneixements de la candidatura, es 

preveu valorar el reajustament d’algunes de les tasques assignades.  
 
 
Les persones interessades ens heu de fer arribar el currículum i una carta de 
presentació que expliqui la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a l’adreça 
seleccio@plataforma-llengua.cat amb la referència “Responsable territorial 
Illes Balears”.  
 

mailto:seleccio@plataforma-llengua.cat

