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Arç Corredoria d’Assegurances, SCCL 
www.arc.coop 

 
Som una Corredoria  d’assegurances cooperativa especialitzada en el sector de l’Economia Social i 
Solidària, el Mon Associatiu (Cultural, Educatiu, Lleure...) i les Energies Renovables. 
Formem part del grup cooperatiu Ecos i de Caes (Cooperació per l’assegurança ètica i solidària). Som el 
primer broker europeu certificat amb el segell Ethsi (assegurança ètica i solidària). Som membres de la 
Xarxa d’economia solidària (XES) i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC). 
 

Funcions i tasques a realitzar 
De caràcter general 
Participació en la descripció de l’estratègia comunicativa i en el pla de gestió (accions i 
pressupost) que se’n derivi  
Específiques 
Preparació, programació i desenvolupament de campanyes  
Gestió del Web, xarxes socials i dels butlletins (intern i extern) 
Elaboració de continguts 
Anàlisi de la mètrica internet 
Coordinació d’esdeveniments interns i externs (fires, xerrades...) 
Gestió de la publicitat 
Gestió de patrocinis 
Atenció als mitjans 
Control d’estocs de materials 
Encàrrecs i gestió amb proveïdors (disseny gràfic, impremtes...) 
 

Característiques personals i professionals que es valoraran 
 
Coneixements i experiència 
Llicenciatura en Publicitat, Ciències de la Comunicació, Periodisme, Comunicació 
Audiovisual o Marketing  
Preferentment experiència mínima de dos anys en la definició i implementació 
d’estratègies comunicatives. 
Preferentment experiència desenvolupada en l’àmbit de l’economia social i solidària i/o 
el consum responsable. 
Experiència en comunicació digital i community manager 
 
Competències 
Imprescindible 
Català parlat i escrit 
Es valorarà 
Altres idiomes: Preferentment anglès i francès 
Capacitat d’organització 
Capacitat de treball en equip 
Capacitat de resoldre conflictes 
Capacitat d’assumir responsabilitats 
Capacitat de síntesi 
Permís de conduir i vehicle propi 
Amb iniciativa i dinamisme 

 

http://arc.coop/


 

 

 

 
 
 
Condicions 
Jornada  
25 hores setmanals 
Dll a Dv de 9h a 14h i possible feina en cap de setmana per presència en esdeveniments  
Incorporació immediata. 
Condicions salarials:  
Salari brut anual: 17.250€ (distribuïts en 12 pagues) 

 
Procés de selecció 
Les persones interessades podran fer arribar el seu CV, amb fotografia recent i una 
carta de motivació a Lourdes Garcia: lgarcia@arc.coop fins al dia 31 de maig de 2019 


