
 

OFERTA de TREBALL  

DISSENYADOR/A GRÀFIC/A. Ref. 0803 
Estudi de disseny 

 
 

DATA D’ALTA DE L’OFERTA: 26/03/2018 
 
 

PERFIL SOL·LICITAT 

LLOC DE TREBALL SOL·LICITAT: Dissenyador/a gràfic/a 

NÚMERO DE VACANTS: 1 DATA D’INCORPORACIÓ: Setembre 
MUNICIPI: El Masnou 
TASQUES A REALITZAR:   
Retoc d’imatge, preparar presentacions, il·lustrar, crear layouts, maquetació de catàlegs o 
fulletons... La feina varia segons els projectes que hi hagin en el moment. 

 
ALTRES REQUISITS, COMPETÈNCIES: 
Persona activa, amb ganes d’aprendre i que alhora ens aportés a nivell creatiu i tècnic. 
Persona que tingui ganes de treballar amb equip, i també que sàpiga autogestionar la seva feina. 
Una persona que no tingui por a equivocar-se, a dir la seva i que li agradés continuar estudiant i 
formant-se. 
FORMACIÓ: CFGM d’assistència al producte 
gràfic imprès o d’assistència al producte gràfic 
interactiu 
 
 

EXPERIÈNCIA: Mínima de 3 mesos en tasques 
relacionades o treball en equip 
 
 

IDIOMES: Català, castellà i nivell mig d’anglès 
 
 

INFORMÀTICA: Nivell d’usuari entorn Office. 
Coneixements alts de Illustrator, Indesign i 
Photoshop 
 
 

DADES BÀSIQUES DEL CONTRACTE 

HORARI/JORNADA: 40h/setmana de dl a dv RETRIBUCIÓ: Segons conveni 
 

TIPUS I DURADA DEL CONTRACTE: Temporal 6 
mesos 
 

ZONA/ES DE TREBALL: Despatx 
 
 

CARNET DE CONDUIR:  
Sí ☐ No ☒ 

VEHICLE:  
Sí ☐ No ☒ 

 
  
 
Si estàs interessat/da, envia el teu currículum a victoria.garcia@ccmaresme.cat 
indicant la referència de l’oferta. 

 
"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per 
a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 dejuliol, la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, , per 
la qual s'obre la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per 
a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre per la qual s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a 
la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a Joves”.  
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