
 
 

Inici Procés de Selecció 
 

Denominació del lloc Responsable Digital  
Número de vacants 1 
Data d’inici del procés 29 d’abril de 2022 
Persones destinatàries de la 
convocatòria 

Qualsevol persona que acrediti els requisits del perfil 

Jornada de treball Horari flexible de dilluns a divendres de 7:30 a 15:00h 
Modalitat de contractació Contracte Indefinit 
Retribució  Salari Nivell 10 (1r any 35.818 euros/bruts i a partir del 2n any 37.703 

euros/bruts) 
Missió del lloc i funcions La persona que ocupi aquest lloc ha d’estar capacitada per desenvolupar les 

següents tasques: 
• Coordinar i fer seguiment dels projectes de transformació digital de 

la companyia. Impulsar els valors de la cultura digital i la gestió del 
canvi dins de l’organització. 

• Disseny i direcció conjuntament amb el seu cap, de l’estratègia 
digital de la companyia: Avaluació de l’estat actual i definició dels 
projectes digitals que millor s’adaptin a les necessitats de 
Mercabarna. 

• Supervisar la implantació dels projectes digitals així com el correcte 
funcionament de tots els serveis i productes digitals 

• Impulsar l’ús de noves tecnologies per la transformació de 
processos i per la gestió i anàlisis de dades dins la Unitat 
Alimentaria de Mercabarna. 

• Millorar l’eficiència interna i costos interns. Treballar amb avenços 
tecnològics dins del sector per guanyar eficiència, velocitat i 
desenvolupar nous models de negoci que combinin serveis digitals 
amb productes ja existents. 

• Seguiment pressupostari assignat per la transformació digital. 
Contacte amb proveïdors i seguiment de les eines implementades. 

• Participar en les licitacions tècniques i acompanyar a l’oficina 
tècnica en tot el procés. 

Perfil professional Estudis universitaris, preferiblement Enginyeria o Informàtica 
Estudis complementaris vinculats a transformació digital. 
Experiència implementació plans estratègia digital. 
Imprescindible català, castellà i anglès. 

Sistemàtica de selecció  Les persones interessades en participar en el procés hauran d’enviar el seu 
C.V. a l’adreça beatriz.delsolar@experis.es i com assumpte del missatge 
posar ‘Responsable Digital Mercabarna’. 

Criteris de selecció Les tres persones candidates que proposi l’empresa encarregada del procés 
hauran de mantenir una entrevista final a Mercabarna. 

Comitè de selecció Directora d’Organització, Persones i cultura 
Director de Sostenibilitat, Estratègia i Innovació 

Presentació de sol·licituds 8 de maig de 2022 
Data de finalització del procés Juny 2022 

 

Mercabarna es compromet a establir pràctiques que integrin la igualtat de tracte, així com a  promoure 
mesures per aconseguir la igualtat real d'oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament 
o indirectament per raó de gènere.      
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