
 
 
 
 
 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

   
Denominació del lloc Comercial junior 
Data d’inici del procés 8 de gener de 2016 
Destinataris de la convocatòria Qualsevol persona que acrediti els requisits del perfil 
Jornada de treball De 9.00 a 14.00 hores i de 15.00 a 18.00 hores de dilluns a dijous i de 9.00 a 

15.00 hores els divendres; el lloc requereix de certa flexibilitat horària  
Modalitat de contractació Contracte per obra i servei 
Retribució  Salari Nivell 5 + variable 
Missió del lloc i funcions La persona que ocupi aquest lloc ha d’estar capacitada per gestionar la 

base de dades dels clients de Mercabarna, cercar dades de possibles nous 
clients, gestionar campanyes comercials i iniciar els primers contactes amb 
clients potencials. Tanmateix participarà en fires, missions comercials, 
jornades i d’altres esdeveniments, actuant com a representant de 
l’empresa. 

Perfil professional Formació  de batxillerat o cicles formatius de grau superior, amb 
experiència mínima de 3 anys en l’àmbit comercial. 

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 d’Infojobs o Feina Activa. 
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 Director/a Comercial 
Director/a d’Organització i RRHH 

Presentació de sol·licituds Abans del 18 de gener de 2016 
Data de finalització del procés 29 de gener de 2016 
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