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ASSUMPTE:   CONVOCATÒRIA PER A COBRIR LA PLAÇA DE TÈCNIC O 
TÈCNICA DE DISSENY DEL CONSELL VALENCIÀ DE LA JOVENTUT. 

 

1. DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL 
 

MISSIÓ:   

Desenvolupar i executar el pla de comunicació del Consell Valencià de la 
Joventut. 

DURACIÓ:  

10 mesos amb 2 mesos de prova. 

 

FUNCIONS:  

− Crear els continguts necessaris adaptats a cada xarxa social. 
− Desenvolupar els suports gràfics per a campanyes i activitat ordinària. 
− Vetllar per la correcta aplicació de la imatge corporativa de CVJ. 
− Encarregar-se de les tasques de fotografia i audiovisual. 
− Contribuir en l’elaboració del pla de comunicació de CVJ. 
− Crear els continguts necessaris adaptats a cada xarxa social. 
− Crear els continguts necessaris adaptats per al web del CVJ. 
− Donar suport a altres activitats i projectes de CVJ. 

 

 

REFERENT (amb qui haurà de coordinar-se i presentar el seu treball)  

− Comissió Permanent: cada vegada que aquesta ho demane.   
− Responsable de comunicació de la Comissió Permanent: 

Setmanalment. 
− Incidència i Comunicació Política diàriament. 
− Gerència: Setmanalment. 
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PERFIL IDEAL  

ESSENCIALS DESITJABLES 

− Titulació d’estudis superiors en 

l’àmbit del disseny gràfic i 

comunicació audiovisual (Disseny 

Gràfic, Comunicació Audiovisual, 

incloent màsters i cursos 

d’especialització). 

− Igualment s'acceptaran 

candidatures de persones que 

estiguen en el tercer curs i que 

hagen superat 120 crèdits d’una 

titulació de l’àmbit del disseny 

gràfic i comunicació audiovisual. 

− Domini de valencià oral i escrit. 

− Domini de les xarxes socials 

aplicades a la comunicació 

corporativa. 

− Domini de programes d’edició 

d’imatges i vídeo, de disseny gràfic 

i d’il·lustració. 

− Trajectòria personal associativa: 

pertinença a una entitat. 

 

− Experiència i coneixements de 

gestió de xarxes socials. 

− Experiència i coneixements 

d’estratègies de màrqueting i 

promoció. 

− Experiència i coneixements de 

programació. 

− Experiència en planificació de 

campanyes d’incidència i/o 

sensibilització. 

− Grau mitjà o C1, de coneixements de 

valencià. 

− Coneixement de l’estructura i 

funcionament de l’associacionisme 

juvenil i/o moviments socials. 

− Trajectòria personal associativa: 

pertinència a alguna de les 

Entitats Membre del Consell 

Valencià de Joventut. 

− Menor de 31 anys. 

− Certificat RECONOCE. 

 

Es valoraran les competències adquirides a través del voluntariat, mitjançant el 
certificat de la plataforma Reconoce. 

https://www.reconoce.org/
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3.  PERFIL IDEAL (ACTITUDS) 

ESSENCIALS DESITJABLES CONTRAINDICADES 

− Predisposició a 

l’aprenentatge 

− Proximitat 

− Capacitat 

d’organització 

autònoma 

− Creure en 

l’associacionisme 

− Creativitat 

− Capacitat de diàleg 

− Treball en equip 

− Flexibilitat horària 

− Persona organitzada 

− Iniciativa 

− Capacitat de síntesi i 

d’anàlisi de la 

informació 

− Persona 

participativa 

− Motivació 

− Autonomia 

− Individualisme 

− Immobilisme 

− Autoritarisme 

− Inestabilitat 

− Necessitat de  

protagonisme 

− Poca iniciativa 

− Adultcentrisme 

 

4.  S’OFEREIX:  

● Contractació de 10 mesos amb 2 mesos de prova, vinculat a la Comissió del 

procés de selecció. 

● 20 hores setmanals.  

● Salari brut mensual: 863,79 € (aprox.). 

● Incorporació: 1 de març de 2022.  

 

5. FASES DEL PROCÉS:  

 

FASE 1:  Emplenar formulari online i presentació de la documentació. 
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DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ:  13 de febrer,  a les 23:59 h 

Presentació:  

 

- S’ha d’emplenar el 
formulari disponible la 
pàgina web del 
Consell Valencià de la 
Joventut.  

 

- Per emplenar-ho, és 
necessari tindre un 
compte de correu 
electrònic de Google. 

 

- És important 
dedicar-li temps al 
formulari perquè és 
una eina de 
preselecció. 

Adjuntar:  

− Currículum. 
− Certificat de Coneixements 

de Valencià, per la Junta 
Qualificadora de 
Coneixements de Valencià 
o similar. 

− Títol o certificat d’estudis 
realitzats.  

− Certificat de pertinença a 
una entitat juvenil per a 
acreditar l'experiència 
associativa. Perquè el 
certificat d'haver format 
part o de seguir en actiu en 
una entitat juvenil tinga 
validesa és imprescindible 
que siga un certificat emés 
en l'últim any 01/01/2021 al 
20/02/2022. I a més el 
certificat ha de tindre totes 
les dades de l'entitat i estar 
signat per la secretària o 
presidència de l'entitat.  

− No és imprescindible seguir 
en actiu en l'entitat. 

−  Portfoli. 
 

Per a qualsevol 
dubte envieu un 
correu electrònic a  

gerencia@conselljov
entut.org 

 

 

NOTA:  En cas de no adjuntar tota la documentació correctament, el Consell Valencià 

de la Joventut es reserva el dret a excloure a eixa persona del procés de selecció 

FASE 2:  Entrevista personal i prova escrita. 

https://forms.gle/rmgW9DfT1HikPHT2A
http://cjcv.org/entitats/
mailto:gerencia@cjcv.org
mailto:gerencia@cjcv.org
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Per a aquesta fase se seleccionaran un màxim de 8 persones, d'entre les que hagen 

presentat correctament tota la documentació i hagen afegit tota la informació 

requerida al formulari. En aquesta fase es farà una entrevista personal per una 

comissió de selecció i requerirà també la realització de la prova escrita relacionada 

amb el lloc de treball. Ambdues parts es faran en valencià. 

RESUM DE DATES DEL PROCÉS:  

 

Convocatòria de l'oferta de treball 2 de febrer 2022 

Termini per emplenar el formulari i aportar la 
documentació 

Fins al 13 de febrer de 
2022 

Avís en cas de passar a la fase de l'entrevista Fins al 18 de febrer de 
2022 

Entrevistes personals i prova escrita 21- 25  de febrer de 2022  

Data de resolució 25 de febrer de 2022 

Incorporació 1 de març de 2022 

 

6.- RESULTAT PROCÉS DE SELECCIÓ 

El procés finalitzarà amb la selecció de la persona que obtinga la puntuació més alta 

en el mateix. 

La resta de persones participants que hagen passat a la fase 2, sempre que la 

comissió avaluadora considere que compleix el perfil desitjat, seran ordenades de 

major a menor puntuació obtinguda en el procés, conformant una borsa de treball 

vigent al llarg d’un any, i es podrà contactar amb elles en cas d’oferir una nova 

vacant per a aquesta plaça o similar. 


