
 

INFORMACIÓ DE L’EMPRESA 

NOM D’EMPRESA Fundació Teatre Lliure – Teatre Públic de Barcelona  

E-MAIL CONTACTE rrhh@teatrelliure.com 

WEB www.teatrelliure.com 

INFORMACIÓ DE L’OFERTA DE TREBALL 

DATA (de publicació) 5-2-2021 

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA 
S’ofereix una plaça de per cobrir una vacant de Responsable Tècnic/a de 

Continguts Digitals 

TERMINI PRESENTACIÓ CV 19-2-2021 

VACANT Responsable Tècnic/a de Continguts Digitals 

FUNCIONS 

• Participació en la conceptualització i la implementació de 

l’estratègia d’innovació digital de la Fundació Teatre Lliure, 

responsabilitzant-se dels aspectes tècnics i de manteniment 

d’aquests projectes 

• Assessorament, definició, disseny, coordinació, supervisió i 

maquetació a nivell tècnic dels projectes digitals de la Fundació 

Teatre Lliure 

• Propostes, lideratge i implementació de millores tant a nivell tècnic, 

de disseny d’estructura, continguts, usabilitat i accessibilitat dels 

projectes digitals de la Fundació Teatre Lliure 

• Col·laboració en el prototipatge i desenvolupament d’interfícies 

• Estudis d’usabilitat i accessibilitat de les eines digitals de la 

Fundació Teatre Lliure 

• Elaboració, implantació i seguiment de processos d’analítica web 

• Publicació i manteniment de continguts a les diverses plataformes 

de vídeo digital, pàgina web, arxiu digital i altres, de que disposa o 

en les que participa la Fundació Teatre Lliure 

• Suport en la edició de vídeos per la plataforma de vídeo digital i 

gràfiques web 

• Suport en la publicació de continguts gràfics, textuals i audiovisuals 

en els diversos canals digitals 

• Mantenir la interlocució amb els proveïdors externs de serveis 

digitals de la pàgina web, de la plataforma de vídeo, de l’arxiu 

digital i de la intranet de la Fundació Teatre Lliure 

• Verificació i adequació dels formats requerits dels continguts 

digitals a ser incorporats a la plataforma de vídeo digital, a la 

pàgina web, a l’arxiu digital, programa educatiu i altres de que 

disposa la Fundació Teatre Lliure  

• I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin 

atribuïdes 

mailto:rrhh@teatrelliure.com
http://www.teatrelliure.com/


 
 

TIPUS CONTRACTE Contracte de durada determinada amb possibilitat de conversió a indefinit 

DATA INCORPORACIÓ Immediata 

HORARI 37:30 hores/setmanals  

SOU  31.311,00€ bruts anuals  

LLOC DE TREBALL 
Teatre Lliure, seu Montjuïc Plaça Margarida Xirgu s/n i seu Gràcia 

c/Montseny 47 

REQUISITS 

TITULACIÓ 

Titulació de Llicenciat/da o Grau en Enginyeria Informàtica, Comunicació 

Audiovisual, Comunicació Digital, Enginyer/a Multimèdia, Multimèdia i Arts 

Digitals o equivalent i tenir la capacitat funcional per complir les tasques 

definides 

IDIOMES Català, castellà i anglés 

ALTRES 
Coneixements de les eines i programes tècnics per desenvolupar les 

tasques definides 


