BUSQUEM:

GESTOR/A DE COMUNICACIÓ
MOTIU
La UEC de Barcelona necessita una figura que s’encarregui de la comunicació de l’entitat a
través de les diferents plataformes i suports que utilitzem. Els objectius són, en primer lloc,
mantenir informats en tot moment als socis i sòcies de les novetats, convocatòries i serveis
que els ofereix l’entitat i les diferents seccions que la formen; en segon lloc mantenir
actualitzada la informació dels webs actius, tan de l’entitat com de les seccions; i per últim fer
arribar al màxim de gent possible i de manera atractiva les propostes d’activitats i els serveis
que oferim a través de les xarxes socials i altres canals externs.
Amb la figura del gestor/a, a la UEC de Barcelona volem uniformitzar i regularitzar les nostres
comunicacions per tal d’oferir una imatge atractiva per les sòcies i la comunitat excursionista
en general.

PERFIL QUE BUSQUEM
Busquem un soci/a que amb una ajuda de l’entitat i amb les seves habilitats i coneixements
estigui en disposició de contribuir de manera clara i decidida a situar la UEC de Barcelona al
lloc que li pertoca en aquesta era de comunicació digital.
Necessitem una persona amb:
-

Els coneixements tècnics per realitzar les tasques que necessitem.
Disponibilitat per assistir a les Juntes de l’entitat (el primer dimarts de mes al vespre).
Coneixement de l’entitat i el mon excursionista en general.

QUINES TASQUES HAURIA DE FER?
Comunicació als socis/sòcies



Elaboració i enviament periòdic del butlletí informatiu.
Gestió i manteniment del llistat de correu i correu electrònic per la comunicació amb
el soci/a.

Actualització i gestió dels espais web






Uecbarcelona.org
Samebcn.blogspot.com
Uecsim.org
muntanyabcn.blogspot.com.es
cimsiindrets.blogspot.com.es

Gestió de les xarxes socials





Facebook (/UECBarcelona)
Twitter (@UECBarcelona)
Youtube
Vimeo

Elaboració de material i imatge comunicativa


Cartells, banners, flyers...

QUÈ HA DE COMUNICAR LA UEC DE BARCELONA?
Activitat de l’entitat





Tallers
Serveis
Projeccions / conferències
Activitats puntuals (aniversaris, assemblees, actes especials…)

Activitat de les seccions
Cadascuna genera informació en forma de calendaris, convocatòries, ressenyes o relats de els
activitats realitzades, a més a més d’informació tècnica i pràctica de funcionament de la secció.







SIM – Secció d’Iniciació a la Muntanya
UEC Camina – Senderisme actiu i mitja muntanya
SAME – Secció d’Alta Muntanya i Escalada
Cims, senders i indrets – Senderisme
Muntanya/Veterans – Activitat dels més grans de l’entitat
ABE – Arxiu Bibliogràfic Excursionista

QUANTES HORES DE FEINA VOL DIR?
A continuació establim una justificació horària per les diferents tasques:

TASCA
CARTELLERIA I IMATGE
BUTLLETÍ

DURACIÓ
(MINUTS)
30
30

Observacions

COPS AL
MES
3
2

TOTAL
90
60

ACTUALITZAR XXSS

10

15

150

ACTUALITZAR WEB
UECBARCELONA.ORG

SIM/SAME/UEC CAMINA/ SIMS I
SENDERS/
10
PROJECCIONS/ASSEMBLEES/LLOGUER
DE MATERIAL/NOVETATS…

10

100

ACTUALITZAR BLOG SAME

10

2

20

TOTAL MINUTS AL MES
TOTAL HORES AL MES

420
7

DE QUINS REQUISITS ESTEM PARLANT?
Llistat de requisits tècnics per tasques:

TASCA
CARTELLERIA I IMATGE
NEWSLETTER
ACTUALITZAR XXSS
ACTUALITZAR WEB UECBARCELONA.ORG
ACTUALITZAR BLOG SAME

REQUISITS
Photoshop, Illustrator
HTML, bona comunicació escrita
Photoshop, Illustrator, bona comunicació escrita
HTML, Photoshop, Illustrator, bona comunicació escrita
HTML, Photoshop, Illustrator

Tots i totes les interessades, o per qualsevol dubte, envieu-nos un correu a:
secretaria@uecbarcelona.org

