Contracte menor per dur a terme la comunicació de l’Institut d'Estudis Baleàrics
L’Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), en exercici de les seves finalitats, establertes en
l'article 4. g dels seus Estatuts, duu a terme tot un seguit d’activitats orientades a la
difusió de la cultura relacionada amb les Illes Balears, tant en el conjunt de les Illes com
a l’exterior.
Per tal de poder difondre de forma periòdica totes les activitats de l’IEB, aquest Consorci
selecciona una empresa o professional per dur a terme tasques de comunicació durant
el període comprès entre l’1 de febrer de 2017 i el 31 de desembre de 2017.
La dedicació ha de ser d’unes 20 hores setmanals, excepte durant el desenvolupament
de la Fira B! (de l’1 al 30 de setembre de 2017), període durant el qual la disponibilitat ha
de ser total.
Tasques a desenvolupar:
— Redacció de materials per a web de l’IEB en anglès, català i castellà.
— Redacció de notes de premsa i enviament als mitjans de comunicació.
— Organització de rodes de premsa i seguiment de les informacions en les quals

estigui vinculat l’IEB.
— Elaboració d’un dossier de premsa de cada projecte.
— Contacte habitual amb els periodistes culturals i seguiment dels mitjans.
— Gestió de xarxes socials de l’IEB.
— Coordinació amb el gabinet de premsa de la Conselleria de Transparència, Cultura i

Esports.
Es requereix:
— Un nivell alt oral i escrit d’anglès i de català.
— Experiència professional en qualque mitjà de comunicació professional. Es valorarà

haver treballat en periodisme cultural.
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Es valorarà experiència en àmbits internacionals i coneixement del funcionament de
l’Administració pública.
Les persones interessades han de lliurar el seu CV i un pressupost que reculli el cost
total dels seus honoraris per dur a terme les tasques especificades a les oficines de l’IEB
(C. Protectora, 10 de Palma) fins al dia 30 de gener de 2017 a les 14.00 h.
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