
 

 

 
“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo y Economia 
Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc de la línia de subvenció extraordinària i urgent: Mesures 
Urgents d’Ocupació pel Tancament Perimetral (SOC-MUTP), regulat per el Decret Llei 49/2020, d'1 de desembre”. 
 

PERFIL PROFESSIONAL 

Creador/a i gestor/a de continguts 

Possibles llocs de feina: community manager, animador/a de 
fòrums, gestor/a de categories a internet, gestor/a de 
comunitats, moderador/a de xats. 

Àmbit d’actuació: Màrqueting i comunicació 

Descripció de l’ocupació: Aquest/a professional s’encarrega  
de sostenir, fer créixer, i en certa forma, defensar les relacions 
de l’empresa amb el seus clients/es en l’àmbit digital, gràcies 
al coneixement de les necessitats i els plantejaments 
estratègics de l’organització i els interessos dels/les clients/es. És una persona que coneix els objectius i 
actua en conseqüència per a aconseguir-los. La seva funció principal és gestionar la imatge d’una marca a 
Internet i ésser portaveu de la mateixa en la comunicació amb els/les usuaris/es, utilitzant una informació 
bidireccional: de l’empresa als/les usuaris/es, però sobretot, dels/les usuaris/es cap a l’empresa. 

FUNCIONS 
 Crear i ajustar l’estratègia del mitjà social 
 Definir les xarxes socials adequades 
 Dissenyar  l’estratègia de reputació online 
 Dinamitzar i generar contingut 
 Mesurar i analitzar indicadors 
 Fer circular la informació a l’interior de 

l’organització 
 Informar de la posició a l’empresa 

COMPETÈNCIES TÈCNIQUES 
- Coneixements de Social Media 
- Coneixements de màrqueting digital 
- Coneixement d’eines de gestió de xarxes 

socials 
- Coneixements de disseny bàsic 
- Coneixement d’analítica 
- Coneixement d’anglès 

 
   

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS 

 Disposició a   
l’aprenentatge 

 Digital 
 Pensament crític i 

analític 
 Situació en el context 
 Treball en equip 
 Comunicació 
 Planificació i organització 
 Orientació als resultats 
 Iniciativa i autonomia 
 Adaptabilitat 
 Compromís 

LES EMPRESES VALOREN 

 Carnet B1 
 Coneixements de francès. 

França és un dels primers 
mercats del territori per a les 
empreses, per tant, dominar 
aquest idioma està molt 
valorat. 
 

EMPRESES QUE CONTRACTEN 
 Xtrategics 
 Magic SEO 
 Red Peppers 
 Agència OMA 
 Fira de Lleida 
 Entitats del tercer sector 
 Administració pública 
 


