Culturals : Pràctiques no remunerades a la Premsa Juvenil
Europea: Tècnic/a de xarxes socials
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Organisme de Joventut
Tipus entrada al calendari: Culturals
Temàtica activitat del calendari: Europa, Pràctiques, estranger, mitjans socials
Tags: europa, pràctiques a l'estranger, xarxes socials
Dates de realització

Del dimecres 22 de novembre de 2017 al dimarts 31 de juliol de 2018
Dates d'inscripció

Del dimecres 22 de novembre de 2017 al dimecres 28 de febrer de 2018
Descripció

La Premsa Juvenil Europea (European Youth Press) ofereix pràctiques no remunerades que es
duen a terme a la seva oficina a Berlín. Els destinataris ideals de les pràctiques són
estudiants universitaris motivats elegibles per al programa de pràctiques del programa
Erasmus + o que tinguin altres fonts de finançament segures que cobreixin les pràctiques.
Els candidats haurien de ser, idealment, estudiants amb especialitat en Periodisme, Mitjans
de Comunicació i Comunicació, Ciències Polítiques, Relacions Internacionals, Relacions
Públiques, Estudis Multimèdia o Producció de Cinema/Teatre.
La Premsa Juvenil Europea busca una persona per recolzar la implementació de l'estratègia i
les accions de les xarxes socials de l'organització. La persona seleccionada estarà treballant
a temps complet a Berlín a partir del principi d'abril durant un període de (almenys) tres
mesos i, sota la direcció del gerent d'oficina, s'encarregarà de:
- crear una estratègia de comunicació social específica per a l'organització a partir de les
seves directrius de comunicació externa
- ublicacions i actualitzacions diàries a les xarxes socials
- continguts per al lloc web i els butlletins.
Perfil dels candidats:
. Un alt grau d'independència i flexibilitat;
- Experiència amb canals de mitjans digitals i mitjans de comunicació social;
- Experiència en organitzacions no governamentals;
- Nivell excel·lent comandament d'anglès; un coneixement bàsic de l'alemany és desitjable;
- Coneixements de Microsoft Office i de la comunicació en línia.
Sol·licitud: Envieu CV i Carta de motivació en anglès a applications@youthpress.org amb
l'assumpte "Intern: Social Media Manager".

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Més informació: http://www.youthpress.org/call-for-intern-social-media-manager/
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/77050
Data del document:

22.11.2017
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