
 
 
 

Inici Procés de Selecció  
 

   
Denominació del lloc RESPONSABLE MERCAT FRUITES 
Data d’inici del procés 08/06/2018 
Destinataris de la convocatòria INTERNA 
Jornada de treball 37,5h setmanals distribuïdes de dilluns a divendres en jornada partida 

donant cobertura de servei a l’horari del mercat.  
Es requereix flexibilitat horària. 

Modalitat de contractació Indefinit  
Retribució  Salari brut  Nivell 10 + agressivitat B  + PCL : 34.792,35 € € 

Durant els primers nou mesos, es retribuirà el  90% de la diferència entre el 
nivell de partida al nou nivell retributiu. A partir del desè mes, previ 
informe favorable del Cap, es retribuirà el 100% del nou nivell i es 
consolidarà. 

Missió del lloc  Garantir el funcionament diari del Mercat, així com l’acompliment del seu 
reglament intern i dels acords contractuals amb les empreses que s’hi 
ubiquen. 

Funcions principals  - Garantir el funcionament diari del Mercat, establint la coordinació 
necessària amb la resta de departaments de serveis de Mercabarna 
(neteja, vigilància, manteniment i obres, etc.). 

- Vetllar per l’acompliment del reglament intern del Mercat. Analitzar els 
casos d’incompliment i definir i implantar les mesures oportunes per 
reconduir i aconseguir el seu acompliment. 

- Dur a terme la gestió comercial de la cartera de clients del Mercat 
assignada (des de la relació periòdica amb el client fins a la gestió de la 
contractació d’espais o serveis). 

- Atendre les necessitats dels clients de Mercat, analitzar-les, identificar-
ne de noves i proposar les accions necessàries per satisfer-les. 

- Participar en l’elaboració dels objectius, els plans d’acció i el 
pressupost del Mercat, conjuntament amb el Director d’Explotació i 
comercial. 

- Gestionar el seu equip de treball i garantir que la informació i la 
comunicació arribi a totes les persones de la seva unitat. 

Perfil professional Es requereix preferiblement titulació universitària tot i que es tindran en 
compte candidatures amb estudis de formació professional/ grau superior. 
Experiència i coneixement de l’àrea de mercats.  
Persona orientada al client, amb vocació comercial i amb habilitats de 
comunicació. Capacitat per gestionar equips i gestionar projectes. 
Catalano parlant i amb bon nivell d’anglès. 

Sistemàtica de selecció  Els interessats en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a 
l’adreça és CdelCerro@talmangroup.com .Només seran considerats aquells 
CV que s’hagin rebut per aquesta adreça directament enviats per 
l’interessat.  

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

Comitè de selecció Íngrid Buera - Directora Àrea de Negoci 
Marta Rodriguez - Directora de RRHH  

Presentació de sol·licituds Fins 15 juny de 2018 
Data de finalització del procés S’estima la finalització abans del 15 de juliol de 2018.  
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