
 
 
 
 

 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

   
Denominació del lloc COORDINADOR/A DE FORMACIÓ   

Data d’inici del procés 28/12/2016 

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

Jornada de treball De 8.00 a 15.20 hores, de dilluns a divendres i una tarda de 16.00 a 18.30 
hores. Es requereix flexibilitat horària 

Modalitat de contractació Contracte per obra i servei 

Retribució  Salari brut: 26.847 € (Nivell 8) +P.C.L.( 1.080,07 €)+ variables  

Missió del lloc i funcions La persona que ocupi aquest lloc haurà de gestionar la formació 
professional d’oferta que organitza Mercabarna dirigida prioritàriament a 
persones  a l’atur. Entre les seves responsabilitats estarà la captació i 
selecció de l’alumnat, la planificació de l’execució dels cursos, l’avaluació 
dels alumnes i l’organització de les estades de pràctiques en empreses; 
Tanmateix  coordinarà els col·laboradors docents que imparteixen els 
cursos i realitzarà la gestió documental i el control de les despeses de 
materials i equipaments didàctics. 

Perfil professional Es requereix un nivell mínim de Llicenciatura en Psicologia o Pedagogia o 
qualsevol titulació universitària vinculada a l’àmbit agroalimentari que 
estigui complementada amb el Màster de professorat o el CAP. Experiència 
en la gestió d’accions formatives d’oferta  vinculades a certificats de 
professionalitat, mínima de 2 anys en la modalitat presencial i/o online.  
Persona amb iniciativa i bones capacitats de comunicació i de coordinació 
d’equips. 

Sistemàtica de selecció  Els interessats en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a 
l’adreça seleccio@mercabarna.es o a través de la bossa de treball feina 
activa i d’infojobs. Només seran considerats aquells CV que s’hagin rebut 
per aquesta adreça directament enviats per l’interessat.  

Criteris de selecció Proves tècniques: 40 punts 
Entrevista: 50 punts 
Titulacions/anys d’experiència addicional:10 punts   

Comitè de selecció Director/a d’Organització i RRHH 

Presentació de sol·licituds Fins al 8 de gener de 2017 

Data de finalització del procés 23 de gener de 2017 
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