
 
 
 
 

 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

   
Denominació del lloc Controlador de Mercat 

Data d’inici del procés 1 de febrer de 2016 

Destinataris de la convocatòria Qualsevol persona que acrediti els requisits del perfil 

Jornada de treball 1 controlador de mercat de dilluns a divendres de 9:00 a 17:30h i 1 

controlador de mercat , dilluns de 06:00 a 14:00h i de dimarts a divendres 

de 4:00 a 12:00h 

Modalitat de contractació Contracte per relleu 

Retribució  Salari Nivell 6 

Missió del lloc i funcions La persona que ocupi aquest lloc ha d’estar capacitada per: 

- Garantir la seguretat i vigilància a Mercabarna 
- Fer complir els Reglaments dels diferents Mercats 
- Dirigir el trànsit rodat de vehicles quan sigui necessari 
- Actuar com a EPI en situacions d’emergència que ho requereixin 
 

Perfil professional Formació d’ E.S.O o  E.G.B, amb experiència mínima de 3 anys en l’àmbit de 
la seguretat 

Sistemàtica de selecció  Els interessats en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a 
l’adreça organitzacio@mercabarna.es. Només seran considerats aquells CV 
que s’hagin rebut per aquesta adreça i hagin estat directament enviats per 
l’interessat o s’hagin rebut a través de la borsa de treball del centre 
d’Estudis Futur i Formació. 
Seran convocades un màxim de 25 persones, escollides per l’adequació del 
CV al perfil professional requerit i a les proves específiques. D’aquestes, 
s’escolliran les 3 amb major puntuació acumulada per a ser entrevistades 
on hauran d’acreditar a més la seva capacitat professional.  

Criteris de selecció Proves específiques: fins a 20 punts 

Entrevista personal: fins a 40 punts 

Experiència professional provada: fins a 30 punts 

Titulacions addicionals: fins a 10 punts 

Comitè de selecció Cap de Seguretat i Vigilància 
Director/a d’Organització i RRHH 

Presentació de sol·licituds Fins l’11 de febrer de 2016 

Data de finalització del procés El 26 de febrer de 2016 
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