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“La tècnica del networking em va semblar molt interessant doncs es una manera pràctica de conèixer 

molts professionals en un temps molt reduït i poder fer així una preselecció” 

• Quina és l’activitat de la vostra empresa? 

La nostra empesa forma part d’un grup multinacional i l’activitat productiva que duem a terme és la 

fabricació de taps, principalment de plàstic, pel sector alimentari, és a dir per begudes (refrescos, 

aigües, làctics...). Tenim diferents plantes arreu del món i des d’aquí  a Espanya  exportem 

principalment al mercat del sud d’Europa i Nord d’Àfrica.  

 

• Havíeu participat en altres ocasions en un networking entre empreses i professionals? Què us ha 

semblat aquesta fórmula per poder conèixer professionals que estan cercant feina, en aquest cas 

del sector administratiu? 

Des de l’àmbit de recursos humans no havíem participat mai en cap networking per a fer selecció de 

personal. Des d’altres departaments, més tècnics, sí que han assistit a actes d’aquest tipus, per 

exemple, per compartir temes d’actualitat amb altres empreses.  Realment em va semblar una 

fórmula molt interessant, una manera de veure molts professionals en poc temps; si que és veritat 

que no pots aprofundir amb el perfil de tota la gent que veus, però si que et dóna l’oportunitat de 

veure en un temps molt reduït diversos perfils de professionals i fer preselecció. Es fa curt, però per 

tenir una primera impressió és perfecte; des d’aquest punt de vista ho vaig trobar molt útil, et suposa 

un estalvi de temps important.  

 

• Què us ha aportat el networking de diferent en relació a altres formes de selecció de personal? És a 

dir, quins avantatges heu pogut copsar que té aquest format? 

Precisament això, poder veure i conèixer molts perfils diferents en poc temps. En el meu cas vaig 

veure 12 persones. En una entrevista normal en la que estem 30-45 minuts, això em suposaria 

pràcticament una jornada sencera; d’aquesta manera en una hora i quart vaig poder conèixer 12 

professionals. A més a més, vaig trobar interessant el fet que vaig poder veure persones amb molta 

experiència laboral en altres àmbits i això els dóna un avantatge perquè ja tenen una certa visió del 

funcionament d’una empresa. També vaig veure persones que no tenien tanta experiència, com per 

exemple, participants en el programa SEFED;  vaig pensar que era un programa de formació que els 

ajuda molt i eren persones amb moltes ganes de treballar i molt motivades.  

 

• Davant les exposicions dels diferents professionals a qui heu pogut conèixer, què és el que més us 

ha cridat l’atenció? Amb què us heu fixat més? És a dir, que valoràveu del candidat/a que  

entrevistàveu per posteriorment pensar en la possibilitat de contractar-lo? 

Em vaig fixar en que les persones que vaig entrevistar presentaven, d’entrada, els seus punts forts i la 

seva experiència, es notava que havien fet una feina prèvia de preparació de l’entrevista i, això ja és 

molt positiu. El que jo vaig valorar en concret era la seva experiència prèvia, si tenien coneixements 

d’anglès, la implicació i, en definitiva, l’actitud que mostraven,  que és molt important. 



 

Em va cridar molt l’atenció que diverses persones que vaig veure, al llarg del programa de formació 

que estan realitzant, el SEFED, han descobert que els hi agradava molt l’àrea comptable i financera. És 

possible que fos perquè justament eren persones que venien més de l’àrea comercial a nivell 

d’experiència i durant la formació han descobert que els agrada aquesta branca.  

 
• Quines aptituds i actituds, segons el vostre parer, ha de tenir un/a administratiu/va d’una gran 

empresa com la vostra?  

Nosaltres valorem molt la implicació i l’experiència, en tots els departaments, però sobretot en el 

departament comercial i d’atenció al client.  El que valorem és la gent que realment té l’esperit de 

donar resposta al client quan té un problema, la tolerància a l’estrès perquè treballem a un ritme 

impressionant i, a vegades els clients tenen necessitats que no estaven previstes i els hi has de donar 

una resposta. Des del departament comercial, és important saber manegar aquestes urgències per 

part dels clients i aplicar un alt nivell de tolerància.  

Per altra banda, som una empresa de producció i l’activitat a la planta es continua. Es treballa 24 

hores al dia, 7 dies a la setmana i el ritme és molt intens; s’ha d’evitar qualsevol tipus d’aturada i, 

quan sorgeix algun problema, sigui a l’àrea que sigui, tothom que estigui afectat ha d’implicar-se en la 

solució del problema.  

 

• Quan hi ha alguna persona que per algun motiu no pot venir, aleshores com ho organitzeu? 

A producció tenim una sèrie de persones a cada torn que estan capacitades per portar tots els 

processos. Quan una persona no pot venir i es tracta d’un tema puntual,  ens organitzem d’aquesta 

manera. Quan preveus que una persona serà fora molt de temps l’hem de substituir perquè sinó això  

ens obliga a parar màquines, que és l’última cosa que podem fer. 

 

• Quan necessiteu personal per a la vostra empresa, quins mètodes de selecció empreu? Com ha de 

ser un candidat/a perquè el considereu un bon professional per a contractar? És a dir, quins 

requisits ha de reunir? 

Fem servir diferents mètodes, segons el perfil. Quan es tracta d’un operari de producció i si és un 

tema urgent, normalment utilitzem empreses de treball temporal.  Quan tens una previsió i tens 

temps per seleccionar una persona, doncs ens adrecem a l’oficina municipal de treball i publiquem 

l’oferta, tant per perfil d’operaris com d’administratius. En altres ocasions, quan es tracta de perfils 

més tècnics o que requereixen d’una certa experiència o d’uns coneixemens molt específics, el que 

fem és un anunci a borses de treball tipus Infojobs o, fins i tot, ens adrecem a una empresa de 

selecció especialitzada.  

 

• Tornaríeu a participar en un networking si us ho proposessin de nou? Perquè? Animaries a altres 

empreses a participar en un networking? 

Si, segur, sens dubte. És una experiència que em va agradar, la vaig trobar molt útil. És una bona eina 

per fer una preselecció. Cal destacar la bona organització en tot moment, es van respectar els temps 

que estaven programats i, destacaria també, les ganes de participar dels professionals que es van 

entrevistar. Es notava que s’ho havien treballat i que trobaven que era una gran oportunitat poder 

contactar directament amb empreses, per ells era molt important, perquè no és el mateix que deixar 

currículums a les empreses que mai se sap si se’ls miraran... 

  


