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La Xarxa Audiovisual Local, SL convoca la selecció d’una plaça per substitució d’una baixa 
temporal de: 

 

X_06/2021 

Tècnic/a del servei de coordinació de la XAL 

    

Les condicions laborals són les establertes en el Conveni Col·lectiu de la XAL 

  

Lloc: substitució d'una baixa temporal de tècnic/a del servei de coordinació de la XAL 

Contracte : temporal per substitució 

Jornada:  35 hores setmanals 

Retribució:  base anual bruta 30.404,87€ 

Incorporació:  immediata 

     

Funcions: 

 Redacció, locució, enregistrament d’imatges, cobertura de notícies per a ràdio i televisió 
(ENG). 

 Edició de vídeo 

 Encàrrec i gestió de les peces proporcionades per les entitats adherides. 

 Seguiment i pagament de les aportacions de les entitats adherides 

 Altres tasques similars a les descrites 

    Requisits: 

 Titulació: Grau o llicenciatura en Periodisme o Comunicació Audiovisual 

 Nivell C1 de català, com a mínim 

 Dos anys d’experiència demostrable fent tasques de redacció de ràdio i televisió 

  Coneixements a valorar: 

 Experiència en tasques de redacció en entitats adherides a la Xarxa 

 Experiència en tasques de gestió de mitjans audiovisuals locals 

 Habilitats en redacció, locució, enregistrament d’imatges i edició de vídeo 
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 Coneixement dels programes I-news, Première i Dalet 

 Habilitats comunicatives per al tracte amb tercers 

 Capacitat d’adaptació a les necessitats per a les tasques a desenvolupar 

 Possibilitat d’incorporació immediata 

    

Les persones interessades poden adreçar el curriculum vitae, còpia del DNI i la documentació 
acreditativa del compliment dels requisits o els coneixements a valorar, a l’atenció de la 
Responsable de Recursos Humans al correu electrònic rrhh@laxarxa.cat. A causa de la situació 
actual pel coronavirus, no s’admeten candidatures presencialment o per correu postal.  

La data límit per la recepció de les candidatures és el dia 13 de setembre de 2021. 

Qualsevol informació que se sol·liciti sobre el procés de selecció serà atesa a través 
de: rrhh@laxarxa.cat  

    

    

Barcelona, 7 de setembre de 2021  

 

 

 

 

 

 

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (2016/679), i la Llei orgànica de protecció de dades 

(3/2018),  l’informem que la XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL  , com a Responsable del tractament de les seves 

dades personals, tractará les seves dades amb la finalitat d’atendre les seva solicitud, legitimada pel consentiment 

que vostè ens atorga. També l’informem de que no cedirem les seves dades a tercers, excepte en el cas d’una 

obligació legal. Si desitja exercir els drets d’accés, rectifiació, supressió, oposició, limitació del tractament o 

portabilitat, pot posar-se en contacte amb nosaltres a serveisjuridics@laxarxa.cat. Si desitja coneixer més sobre les 

nostres polítiques de protecció de dades visiti la nostra web www.xal.cat. 
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