
 
 
 
 
 
 

Inici Procés de Selecció (bases de la convocatòria) 
 

   
Denominació del lloc Veterinari (Tècnic de qualitat i Benestar Animal) 
Data d’inici del procés 20 de juny de 2018 
Destinataris de la convocatòria Qualsevol persona que compleixi el perfil requerit pel lloc de treball 
Jornada de treball De dilluns a divendres de 4:00 a 12:00h. Es requereix flexibilitat horària 
Modalitat de contractació Contracte per obra i servei 
Retribució  Salari Nivell 7 +P.C.L + Agressivitat (1r any 24.759,45  € i a partir del 2n any  

26.766,97 €) 
Missió del lloc i funcions La persona que ocupi aquest lloc ha d’estar capacitada per garantir que es 

treballa sota uns estàndards de seguretat i benestar animal i que es segueix 
la normativa sanitària. 
Les principals funcions seran: 

• Elaborar, supervisar i recopilar la documentació referent al SAE 
(Sistema d’Autocontrol per l’Exportació) 

• Elaborar i actualitzar el sistema Anàlisi de perills de punts crítics i 
de control (APPCC). Controlar, recollir i analitzar els registres 
derivats del sistema APPCC 

• Controlar tots els aspectes relacionats amb el benestar animal, 
informar de les deficiències, plantejar solucions i plans de millora 

• Atendre als serveis veterinaris i donar resposta a les actes que 
aquests aixequin 

• Coordinar personal de pràctiques 
 

Perfil professional Grau en Veterinària, amb experiència mínima d’1 any. Es  valorarà formació 
específica en: 

• Gestió sistemes APPCC i control de qualitat 
• Benestar animal 

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 borsa de treball Feina 
Activa, Infojobs.  

Criteris de selecció 1a Fase: 40 punts 
2a Fase: 60 punts 

Comitè de selecció Directora de RRHH 
Responsable de l’Escorxador 

Presentació de sol·licituds Fins al 28 de juny de 2018 
Data de finalització del procés 15 de juliol de 2018 
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