
 
 
 

 
 

 

CONVOCATÒRIA PER SELECCIONAR UN ADMINISTRATIU ESPECIALITZAT EN 

TEMES DE COMUNICACIÓ i/o DISSENY /ARTS GRÀFIQUES  

 

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) té la necessitat de cobrir un lloc de treball de 

la categoria laboral, administratiu, (grup C1) 

 

 

1. Descripció del lloc de treball 

 

Nom del lloc: Administratiu  

Centre de treball: Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 

Adreça: c/ Muntaner 315-321, Barcelona 

Localitat: Barcelona  

Grup: C1    

Retribució anual bruta: 25.456,73 euros 

Vinculació: laboral temporal 

Jornada: 37,5 hores 

Horari: jornada partida: dilluns a dijous matí i tarda (sortida a les 17h) i divendres fins     

les 15h. 

 

 

2. Funcions del lloc de treball 

 

▪ Col·laborar en les tasques de disseny, producció i distribució dels elements de 

comunicació a les persones usuàries (títols, fulletons i opuscles, fundes, mapa de 

la xarxa ferroviària integrada, publicacions i campanyes diverses, especialment 

qualitat ambiental i setmana de la mobilitat, entre d’altres). 

 

▪ Col·laborar en les tasques de disseny, producció i distribució dels elements de 

comunicació institucionals (roll-up, fotocall, pòsters, banderoles, cartellera 

diversa, vídeos, bàners, entre d’altres). 

  

▪ Gestionar les comandes i el seu seguiment amb els fabricants i proveïdors i fer-ne 

la tramitació administrativa interna (comanda, seguiment de facturació, informes 

de tancament) 

 

▪ Tenir la relació amb els operadors i institucions pel que fa a la quantificació de 

necessitats i el  lliurament d’elements de comunicació i participar en el Comitè de 

Màrqueting de l’ATM. 

 

▪ Executar altres tasques administratives pròpies de l’Àrea de Comunicació. 

 

 

 

3. Requeriments 

 

▪ Formació acadèmica: títol de batxillerat, títol de tècnic corresponent a cicles 

formatius de Grau Mitjà o formació professional de 1er grau, títol corresponent  a 

cicles formatius de Grau Superior o formació professional de 2n grau. 

 

▪ Formació en temes de disseny, publicitat o arts gràfiques. 

 

▪ Català parlat i escrit. 

 

▪ Coneixements avançats d’eines ofimàtiques, especialment packet Adobe. 

 



 
 
 

 
 

▪ Coneixements d’anglès. 

 

▪ Capacitat de treballar de forma autònoma. 

 

▪ Es valorarà coneixements del sistema del transport públic. 

 

 

4.  Forma d’ocupació del lloc 

 

▪ Contracte laboral temporal de tres mesos. 

 

5. Participació 

▪ Presentació del currículum: les persones que hi estiguin interessades i compleixin 

amb els requisits establerts, hauran de presentar un currículum amb fotografia 

tipus carnet i breu descripció de les tasques desenvolupades a l’adreça de correu 

electrònic següent:  jcaldu@atm.cat. 

▪ Termini de presentació: 10 dies naturals comptadors a partir de la publicació 

d’aquest anunci a la web de l’ATM: www.atm.cat 

▪ Especificar en el cos del correu electrònic el NIF, el telèfon de contacte i el correu 

electrònic. 

 

6. Procediment de selecció 

1.- Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes 

relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i 

l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció. 

2.- Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una 

entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per 

valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals. 

3.- Per últim, si s’escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova 

pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de 

treball. Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció en funció dels 

resultats obtinguts en les diferents etapes. 

 

Barcelona, 19 de desembre de 2017 

 

Per qualsevol dubte o aclariment adreçar-se al correu electrònic jcaldu@am.cat 
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