
 
 
 
 

 
 

Inici Procés de Selecció 
 

   
Denominació del lloc Coordinador/a de les accions de RSC 
Número de vacants 1 
Data d’inici del procés 11 de juny de 2020 
Destinataris de la convocatòria Qualsevol persona que acrediti els requisits del perfil 
Jornada de treball De dilluns a divendres de 7:30 a 15:30h. Es requereix flexibilitat horària 
Modalitat de contractació Contracte Indefinit  
Retribució  Salari Nivell 8 (1r any 28.507 € bruts/any i a partir del 2n any 30.008 € 

brut/any) 
Missió del lloc i funcions La persona que ocupi aquest lloc ha d’estar capacitada per desenvolupar 

les següents tasques: 
• Elaborar i desenvolupar el Pla Estratègic de RSC de Mercabarna, 

d’acord amb el pla triennal de l’empresa. 
• Emmarcar els plans estratègics de l’empresa en els Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) i els indicadors GRI. 
• Dissenyar i executar les accions de RSC en els diferents àmbits 

(social, mediambiental...) respecte als diferents grups d’interès. 
• Dissenyar campanyes i participar en activitats de sensibilització 

(mediambientals, consum responsable i sostenible, d’acció 
social...). 

• Promoure l’ocupació de persones amb risc d’exclusió social a 
l’àmbit alimentari. 

• Coordinar les accions en favor de la lluita contra el malbaratament 
de Mercabarna.  

• Coordinar les diferents campanyes infantils organitzades per 
Mercabarna per promoure hàbits d’alimentació saludable. 

• Configurar el mapa de col·laboracions de Mercabarna amb entitats 
i ONGs en matèria de RSC. Analitzar les sol·licituds de 
col·laboracions rebudes així com proposar de forma activa aliances 
estratègiques amb entitats. 

• Coordinar-se amb altres departaments per donar visibilitat interna 
i externa a les accions de RSC. 

• Coordinar l’execució de les col·laboracions definides. 
• Representar l’empresa en actes i esdeveniments diversos que 

organitzin Entitats i ONGs en l’àmbit de la RSC.  
• Elaborar indicadors de RSC (ex. Valor social integrat...), i fer-ne el 

seguiment. 
• Elaborar una memòria anual de sostenibilitat. 
• Elaborar benchmarkings de mercats majoristes europeus pel que 

fa a accions de RSC.  
• Proposar i fer el seguiment per a l’obtenció de certificacions 

d’empresa responsable. 
• Realitzar les tasques administratives derivades de totes les accions 

anteriors. 
• Elaborar el pressupost del departament. 
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Perfil professional Diplomatura o Llicenciatura en l’especialitat d’Humanitats, Ciències Socials, 
Comunicació o similar. 
Formació específica en RSC. 
Experiència mínima de 2-3 anys en lloc similar. 
Office nivell avançat. 
Imprescindible català i castellà i anglès nivell intermig/avançat. 

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 Mercabarnajobs 
Linkedin, Infojobs i Feina Activa. També podran formar part del procés 
aquells currículums de la Base de Dades que compleixin els requisits. 

Criteris de selecció Proves tècniques: 40 punts 
Entrevista: 60 punts 

Comitè de selecció Directora Àrea de Negoci i Directora de RRHH  
Presentació de sol·licituds 21 de juny de 2020 
Data de finalització del procés 30 de juny de 2020 
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