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Denominació del lloc DIRECTOR/A D’EXPLOTACIÓ I COMERCIAL   
Data d’inici del procés 08/06/2018 
Destinataris de la convocatòria INTERNA I EXTERNA 
Jornada de treball 37,5h de mitjana setmanal distribuïdes de dilluns a divendres.  

Es requereix flexibilitat horària. 
Modalitat de contractació CONTRACTE RELLEU INDEFINIT 
Retribució  Salari brut (Nivell 15)  46.975 € + 5.500 € complement Direcció + 5.000 € 

plus variable. 
Missió del lloc   

- Definir, impulsar i implantar estratègies comercials i d’explotació 
dels Mercats, Escorxador,  ZAC i Pavelló Polivalent,gestionant les 
necessitats actuals dels clients i  identificant-ne  les necessitats 
futures.  

- Optimitzar l’àrea de comercialització d’espais i serveis de 
Mercabarna,  i impulsar-ne  noves oportunitats i serveis comercials 
així com  aconseguir els objectius de comercialització. 

 
Funcions principals - Definir l’estratègia comercial de Mercabarna proposant-la a 

Direcció General i Direcció de negoci.  
- Gestionar la cartera de clients pròpia ( clients estratègics) i 

assignar la de  l’equip comercial i fer-ne el seguiment de forma 
periòdica garantint una atenció integral al client. 

- Coordinar, supervisar,  gestionar i efectuar les accions comercials 
d’espais i serveis. 

- Garantir l’acompliment dels reglaments dels Mercats i els pactes 
acordats amb els representants dels empresaris dels diferents 
sectors, coordinant i fent seguiment dels diferents mercats, Zac i 
Pavelló Polivalent. 

- Supervisar que el procés de recollida de dades estadístiques es 
realitza segons l’establert i segons les noves necessitats que 
sorgeixin en cada moment. Detectar possibles millores del 
procediment, consensuar-les amb els diferents equips implicats i 
acordar les accions a dur a terme per a la implantació d’aquestes 
millores. 

- Implementar un sistema de millora contínua del funcionament 
d’aquestes unitats de negoci i del grau de satisfacció dels clients. 

- Proposar i fixar els objectius de la seva unitat  i fer-ne el seguiment 
periòdicament amb els responsables de cada unitat,  a través dels 
plans d’acció corresponents, per a aconseguir la seva consecució. 

- Elaborar el Pressupost de la seva unitat i fer-ne el seu seguiment 
- Gestionar els recursos humans de la seva unitat, detectar plans de 

millora i potencialitats del seu equip. 
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Perfil professional - Es requereix titulació universitària, complementada amb formació 
de post-grau o màster especialitzat en gestió comercial.  

- Experiència de 5 anys com a Director d’explotació/comercial o 
posició similar. 

-  Catalano parlant i amb domini d’angles nivell advanced i 
coneixements de francès. 

Sistemàtica de selecció  Els interessats en participar en el procés hauran d’enviar el seu C.V. a 
l’adreça 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 Josep Tejedo – Director General  
Íngrid Buera - Directora Àrea de Negoci 
Marta Rodríguez - Directora de RRHH  

Presentació de sol·licituds Fins el 17 juny de 2018 
Data de finalització del procés S’estima la finalització abans del 20 de juliol de 2018.   
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