Recursos per a la recerca de feina
OCTUBRE 2015

Aquest document té per objectiu relacionar els principals recursos i canals que cal tenir en
compte per realitzar una recerca de feina focalitzada en el sector del Comerç.
Els principals recursos i canals d’aquest sector estan agrupats en els següents apartats:
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01. Portals d’ocupació especialitzats
Relació dels principals llocs web especialitzats del sector que es poden trobar a Internet.

Comerciales.es
Pàgina web especialitzada en ofertes de feina per a perfils comercials. Es pot realitzar la
recerca per paraules clau del perfil i/o del territori. Funciona gràcies a la plataforma de
professionals beBee.
http://www.comerciales.es/
Comercialing
Portal d’ocupació de comercials i empreses de diferents sectors. Cal registrar-se per poder
visualitzar les seves ofertes.
http://www.comercialing.com/
Comercial-jobs
Portal de recerca de feina per a agents comercials. Disposa d’un acord perquè les persones
col·legiades al Consejo General de Colegios de Agentes Comerciales de España (CGAC) puguin
inscriure’s a un nombre il·limitat d’ofertes. Les persones no col·legiades poden inscriure’s a un
màxim de dues ofertes.
http://www.comercial-jobs.com
Fashionjobs.com
Portal online dirigit a professionals de la moda, la bellesa i el luxe. Ofereix una borsa de treball,
en la que també es poden trobar ofertes de pràctiques, temporals i per freelance.
http://es.fashionjobs.com/#r
Fashionunited.es
Portal dedicat a la indústria de la moda a Espanya. Accés a la seva borsa de treball.
http://www.fashionunited.es/bolsa-de-trabajo-en-moda
Recruitery.jobs
Portal especialitzat en ofertes front-office, o de cara al públic.
http://www.recruitery.jobs/

Consell
A més dels portals especialitzats, tots els portals generalistes inclouen ofertes per
aquest sector. Si estàs interessat/da en el comerç minorista no oblidis
l’autocandidatura via web a les grans cadenes i establiments i, presencialment als
establiments de menor dimensió.
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02. Empreses de selecció i
intermediaris
Relació d’empreses i entitats intermediàries especialitzades en aquest sector i que de manera
permanent realitzen processos de recerca i selecció de professionals.

Luxe Talent
Empresa de selecció i formació que treballa específicament el sector del retail (comerç
minorista).
http://www.luxetalent.es/candidatos
Retail Management
Empresa d’àmbit estatal que selecciona perfils especialitzats en retail. No cal estar registrat al
web; es facilita l'enviament del CV mitjançant un breu formulari, possibilitant així adaptar-lo a
cada oferta a la que es decideixi enviar la candidatura.
http://www.retail-management.es/ofertas-trabajo-2
Sales Hunters
Especialistes en selecció de perfils comercials
http://www.saleshunters.com/
Sales Land
Empresa amb presència internacional, especialitzada en l’externalització de processos i
equips de vendes.
http://www.salesland.net/ofertas

Consell
Gairebé totes les empreses de selecció i intermediaris del mercat laboral disposen
d’una línia de treball per al sector del retail o comerç minorista. Si t’interessa aquest
sector, val la pena que consultis l’informe de canals de recerca general, allà trobaràs
totes les empreses de selecció i intermediaris.
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03. Autocandidatura
Relació d’empreses i entitats protagonistes del sector a les que es pot adreçar una proposta de
col·laboració o d’incorporació laboral.

a) Empreses minoristes:
Alimentació:
Bopan
Fleca artesana, que disposa de diversos establiments a la ciutat de Barcelona.
http://www.bopan.cat/ca/treballa-amb-nosaltres
BonPreu
Grup d’establiments de distribució minoristes. Pots consultar les ofertes des del seu web.
https://www.bonpreu.cat/ofertes_treball1_nw.php
Caprabo
Empresa de distribució en alimentació a nivell estatal. Accés a formar part del seu equip de
treball.
http://www.caprabo.com/ca/forma-parte-de-caprabo/trabaja-con-nosotros/
Condis
Cadena de supermercats amb presència a Madrid i Catalunya.
https://www.condis.es/index.php?section=trabaja-con-nosotros
Consum
Cooperativa que ofereix a la seva plana web un apartat de “Trabaja con Nosotros” on es poden
consultar les ofertes de feina per als diversos supermercats.
http://www.consum.es/ca/trabaja
DIA
Accés a borsa de treball de la cadena de supermercats DIA.
https://tutienda.dia.es/empleo/
Eroski
Cadena de supermercats que permet consultar les seves ofertes a través del web.
http://www.eroski.es/conoce-eroski/trabaja-eroski/que-ofrecemos?locale=es
Gelats Dino
Empresa dedicada a la fabricació, distribució i venda de gelats.
http://www.gelatsdino.com/cat/ofertes_treball.php
Grup Alimentari Guissona
Grup d’empreses que desenvolupa activitats ramaderes, industrials i comercials. Es poden
consultar les ofertes per treballar dins del grup alimentari, o a les botigues BonÀrea.
http://www.cag.es/grup/catala/treball.asp
Keisy
Cadena de supermercats a Barcelona. Accés a formar part del seu equip de treball.
https://www.keisy.es/treballa-amb-nosaltres/
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La Sirena
Companyia especialista en productes congelats. Les ofertes de feina disponibles estan
dividides en tres seccions, serveis centrals, logística i botigues.
http://www.lasirena.es/article/&ID=694
LIDL
Cadena alemanya de supermercats. El seu web permet fer autocandidatura per als seus
establiments a Barcelona, Espanya i també a nivell internacional.
http://www.lidl.es/es/trabaja-con-nosotros.htm
Macxipan
Empresa catalana dedicada a l’elaboració i distribució de pa. El seu web disposa d’un apartat
“Uneix-te al nostre equip” amb les dades de contacte per fer autocandidatura.
http://www.macxipan.com/ca/uneixte-al-nostre-equip.php
Mas Gourmets
Empresa dedicada principalment a la xarcuteria i altres productes gourmet. Disposa
d’establiments a Barcelona, rodalies i Madrid.
http://www.masgourmets.com/cat/masgourmets-trabaja-con-nosotros.php
Mercadona
La cadena de supermercats valenciana ofereix al seu web un apartat de “Trabaja con nosotros”
on es poden consultar les ofertes amb la col·laboració del portal Infojobs.
http://mercadona.asp.infojobs.net/
Nostrum
Cadena de botigues-restaurant situades a la ciutat de Barcelona i en plena expansió estatal i
internacional. A l’apartat “Treballa amb Nostrum” es pot omplir un formulari i enviar el
currículum.
http://www.nostrum.eu/ca/contacte/treballa/
Sorli Discau
Cadena de supermercats a Catalunya.
http://www.sorlidiscau.es/cat/coneixer/volsTreballar.htm
Superverd
Cadena de fruiteries de Catalunya.
http://www.superverd.es/treballa-amb-nosaltres/
Tea Shop
Tea Shop és una cadena especialitzada en té d’alta qualitat que disposa de botigues arreu de
tot l’estat.
http://www.teashop.eu/es/menu-inferior/trabaja-con-nosotros/
Veritas
Veritas és una cadena catalana de supermercats dedicats al sector de l'alimentació ecològica.
Des del seu web pots enviar el teu currículum.
http://www.jotformeu.com/form/51892980850365
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Moda:
Camper
Grup mallorquí amb centre logístic unificat a La Granada del Penedès, que comercialitza calçat
i complements personals a través de les marques Camper i Medwinds, i també disposa
d’hotels, sota la marca Casa Camper.
http://www.camper.com/es_ES/company/trabaja-con-nosotros
C&A
Cadena de moda per tota la família implantada per tota Europa. Des del seu web es poden
consultar les ofertes de feina.
http://www.c-and-a.com/es/es/corporate/company/empleo/
Desigual
Cadena internacional d’origen català que disposa d’un apartat propi per a la recerca d’ofertes
de treball i candidatures.
https://career012.successfactors.eu/career?company=Desigual
Grup Inditex
Grup tèxtil que engloba les marques de moda Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka,
Stradivarius, Oshyo, Zara Home, Uterqüe i Tempe. Algunes d’aquestes marques tenen la seva
seu central i centre logístic a la província de Barcelona, concretament a Tordera i Sallent. El
web del grup conté un espai de publicació d’ofertes i també un apartat per enviar el CV
http://www.joinfashioninditex.com/joinfashion/
Grup Cortefiel
Espai on consultar les ofertes que ofereix el grup tant a botigues com a serveis centrals.
http://cortefiel.infoempleo.com/
Mango
Empresa catalana de moda. Accés a enviar candidatura per formar part del seu equip.
http://shop.mango.com/preHome.faces
Pepe Jeans
Empresa de moda jove, especialment en moda texana. Des del seu web es pot enviar
autocandidatura .
https://pjjobsite.meta4globalhr.com/servlet/CheckSecurity/JSP/jobsite/js_proces_anonymou
s_nonce_47gN0PEEL4bHPl2kl4GIE*-dRdWimj7itgjl0ZJ31oHQsA0gbevjYSwk*bdE5s4xBijlVLV7WghLM*OV3LsPI5Rqn2scdFAXwF-N6SaK-4_.jsp
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Privalia Venta Directa
Club de vendes on line de tota mena de productes de marques de moda. A través del portal
Infojobs, es poden consultar les ofertes de feina vigents.
https://www.infojobs.net/privalia-venta-directa/em-i984454524537003330836135052210
Querol
Xarxa de sabateries implantada principalment a Catalunya. Des del web es pot enviar el CV
mitjançant formulari, podent especificar el tipus de jornada laboral preferida i les botigues en
les que s’està interessat a treballar.
http://www.querol.net/ca/treballa-amb-nosaltres?id=1

Consell
En el procés de recerca de feina és molt important construir un bon missatge per
presentar el teu perfil, sobretot si cerques oportunitats de comercial/venedor. Tingues
en compte que aquesta presentació no deixarà de ser una demostració de la teva
capacitat de venda. Les grans empreses tindran el seu propi protocol per rebre
candidatures, les petites valoraran més la candidatura presencial. Aprofita-ho i aporta
més valor amb una bona presentació, predisposició, un bon CV i, fins i tot, unes
targetes de presentació.

Equipament per a la llar:
Aki
Botigues de bricolatge, jardineria i decoració.
http://www.jobs.net/jobs/aki-bricolaje/es/
Ikea
Multinacional d'origen suec dedicada a la venda minorista de mobles i objectes per a la llar i
decoració.
http://www.ikea.com/ms/es_ES/about-the-ikea-group/available-jobs/index.html

Leroy Merlin
Companyia d’acondicionament de la llar, especialistes en decoració, bricolatge, jardineria i
construcció. Es pot enviar el currículum o consultar directament les ofertes de feina.
http://empleo.leroymerlin.es/
Media Markt
Minorista europeu de productes d'electrònica de consum especialitzat en informàtica,
electrodomèstics i multimèdia.
http://www.mediamarkt.es/mcs/shop/trabaja-con-nosotros.html
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Productes i serveis per a persones:
Sephora
Multinacional en la distribució de perfumeria i cosmètica.
http://www.wearesephora.es/Casa/Pagina/Id/11-unete-ahora.sls
The Body Shop
Cadena anglesa dedicada a fabricar i distribuir productes de bellesa respectuosos amb
l'entorn i sense experimentació en animals.
http://www.thebodyshopcareers.com/es/es/
The Phone House
Cadena independent de telecomunicacions,especialitzada en telefonia mòbil.
http://trabajar_en_phonehouse.asp.infojobs.net/

Oci i cultura:
Abacus
Cooperativa de socis de consum amb botigues a Catalunya i la Comunitat Valenciana. Es
dedica a la venda de productes culturals i productes educatius: llibres de text, joguines,
material d'oficina, novel·les, manuals, entre d’altres.
http://abacus.coop/ca/treballa-amb-nosaltres/
Decathlon
Multinacional especialista en la creació i distribució d’articles esportius.
http://www.decathlon.es/eces/static/RRHH/ofertas.html
Fnac
Empresa francesa especialitzada en la venda de productes d’oci cultural i tecnològic: literatura,
música, imatge, so i informàtica.
http://www.trabajaenfnac.fnac.es/login.php
Game
Cadena de botigues especialitzades en videojocs i consoles.
https://www.game.es/trabajar-en-GAME
Grup Balaña
El Grup Balaña és líder del sector de l'exhibició cinematogràfica a la ciutat de Barcelona.
https://www.grupbalana.com/grup_CAT.asp?ID=4
Imaginarium
Cadena de distribució de joguines didàctiques.
http://www.imaginarium.es/quienesSomos/TrabajaConNosotros
Toys’r’us
Cadena nord-americana líder mundial al sector de la botiga de joguines i articles per a nadons.
http://www.toysrus.es/shop/index.jsp?categoryId=4729301

Grans superfícies comercials:
Alcampo
Cadena d’hipermercats.
http://www.alcampo.es/web/guest/empleo
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Carrefour
Cadena internacional d’hipermercats i supermercats.
http://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/
El Corte Inglés
Cadena de grans magatzems a nivell estatal.
https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/elcorteinglescorporativo/portal.do?TR=
C&IDR=2148

b) Directoris d’empreses:
Comerç minorista – Ajuntament de Barcelona
Web de l’Ajuntament de Barcelona amb el directori de mercats municipals, centres comercials,
fires, gremis, entre d’altres.
http://comerc.bcn.cat/ca/un-comerc-modelic-que-fa-la-ciutat
Bcntiendas.com
Directori online de les “1000 millors botigues de Barcelona”, classificades per diferents sectors.
www.bcntiendas.com/cat
Distribuïdors
Web que inclou un directori de les principals empreses distribuïdores que tenen activitat a
Barcelona.
http://www.proveedores.com/distribuidores-mayoristas_t/barcelona
Distribuïdors d’alimentació
Web que llista un directori de distribuïdors majoristes d’alimentació a Barcelona.
http://www.retailactual.com/empresas/c/empresas-distribuidoras-alimentacion-barcelona

Consell
Si estàs cercant feina com a comercial, pots incorporar dades sobre el volum de vendes
o facturació aconseguits en experiències laborals anteriors. És una informació
interessant pel reclutador i afegeix valor a la teva candidatura.
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04. Col·legis i associacions
professionals
Els col·legis i associacions d’empreses i professionals del sector ofereixen molts serveis
d’informació i orientació, molt sovint també borses de treball.

a) Col·legis i associacions professionals:
ACIB
Agrupació de Comerciants i Industrials de la Barceloneta ofereix a la seva web una borsa de
treball amb ofertes relacionades amb el comerç minorista i la restauració.
http://www.acib.cat/es_empleo.html
ABC
L’Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya és una entitat associativa que agrupa
la majoria d’unions de botiguers i associacions de comerciants locals. Es pot consultar el
directori de les associacions i entitats afiliades, i també formació i publicacions relacionades
amb el sector.
http://www.abccat.com/
AECC
La Asociación Española de Centros Comerciales disposa al seu web d’un cercador d’empreses
associades a les que pots adreçar la teva autocandidatura.
http://www.aedecc.com/
ANGED
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución és una patronal que agrupa grans
magatzems, hipermercats, supermercats, botigues especialitzades, comerç integrat a centres
comercials, etc. Es poden consultar les empreses associades per adreçar-hi la teva
candidatura.
http://www.anged.es/
COMERTIA
Associació Catalana de l’Empresa Familiar del Retail. Ofereix un servei de selecció de recursos
humans i disposa d’ofertes de feina des de l’apartat “comertia persones”.
http://www.comertia.net/
CCC
Espai web de la Condeferació de Comerç a Catalunya.
http://www.confecom.cat/
COOOC
El Col·legi Oficial d’Òptics Optometristes i Òptiques Optometristes de Catalunya agrupa a tots
els òptics i òptiques optometristes del territori de Catalunya. Des de la pàgina es pot obtenir un
directori.
http://www.coooc.org/contingut.asp?id=12
Fundació Barcelona Comerç
La fundació promou tot tipus d’activitats relacionades amb la promoció del comerç minorista.
Al seu web es poden trobar notícies i publicacions i un directori amb enllaços d’interès.
http://www.eixosbcn.org/cat_enlaces.html

Recursos per a la recerca de feina / Sector del Comerç

12

Consell
Valora la possibilitat de realitzar cursos especialitzats que aportin valor a la teva
candidatura. En aquest sentit, els gremis acostumen a disposar d’ una oferta formativa
que pots consultar, alhora que participar en aquestes jornades t’ajudaria a ampliar la
teva xarxa de contactes.

b) Altres recursos d’interès:
Catalunya Comerç
Portal web dedicat a l’activitat comercial de botigues i comerciants de Catalunya. A la pàgina
es pot trobar una guia comercial així com notícies, informació i publicacions sobre el sector.
http://www.catalunyacomerc.com/
Mercabarna
Societat gestora del mercat central majorista d’alimentació de la ciutat de Barcelona.
http://www.mercabarna.es/
PIMEC – Àrea de comerç minorista
En el seu web ofereixen formació, publicacions, informes sobre el sector i altres serveis.
http://web.pimec.org/ca/pimec/sectorials/pimec-comerc
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05. Networking
Espais i plataformes on podràs trobar altres professionals del sector, empreses i entitats que
lideren i dinamitzen el sector.

a) Espais de coneixement transversals
Awanzo Retail
Blog centrat en el retail per a comerciants minoristes i professionals afins.
http://www.retail.awanzo.com/tag/innovacion/
Profesional Retail
Blog temàtic amb informació, tendències i altres novetats per als professionals del sector.
http://profesionalretail.com/

Consell
Analitza com potenciar la teva visibilitat 2.0 sigues proactiu a les xarxes socials de les
empreses, ja que de vegades pengen les ofertes laborals via aquest mitjà. D’altra
banda, algunes grans companyies cerquen professionals entre els seus clients, ja que
coneixen bé els seus productes i són fidels a la marca. Una bona manera de mostrar
aquest coneixement, és interactuant amb la xarxa social de l’empresa.

Grups temàtics com:
Club Ecommerce Meeting Point /
https://www.linkedin.com/company/club-ecommerce
Confederació Comerç de Catalunya
https://twitter.com/confecom_cat?ref_src=twsrc%5Etfw
Gestión Comercial, Ventas & CRM /
https://www.linkedin.com/grps?gid=158030&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VS
RPsearchId%3A327922551448477610229%2CVSRPtargetId%3A158030%2CVSRPcmpt
%3Aprimary
Sales Best Practices /
https://www.linkedin.com/grps?gid=35771&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=clicked
Vertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A35771%2Cidx%3A1-22%2CtarId%3A1448477820813%2Ctas%3Asales

I perfils d’interès com:
Moddac- Clúster Català de la Moda i el Tèxtil
https://www.linkedin.com/company/cl%C3%BAster-t%C3%A8xtil-i-moda-decatalunya
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06. Aplicacions mòbils
Relació d’aplicacions i solucions mòbils per a la recerca de feina.

Job Today
Aplicació mòbil que té una categoria específica per al comerç minorista.
https://jobtodayapp.com/

Consell
El comerç és un sector que cada vegada utilitza més les noves tecnologies per
intentar arribar als seus clients. Tenir-ne un bon coneixement, t’ajudaria a guanyar
ocupabilitat. A més l’ecommerce, és un canal de venda que està en auge actualment.
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07. Jornades i esdeveniments
Esdeveniments i activitats més importants del sector.
Per estar al dia dels principals esdeveniments del sector que tenen lloc a la ciutat de Barcelona
seguiu el perfil de twitter @barcelonactiva

Agenda del comerç
L'Ajuntament de Barcelona posa a disposició al seu web una agenda dels principals
esdeveniments relacionats amb el comerç de la ciutat.
http://comerc.bcn.cat/ca/agenda/?pg=search&c=001200%3F012043%2A
CCAM
Web del Consorci de Comerç d’Artesania i Moda de Catalunya amb publicacions de les fires
professionals d’artesania.
http://www.ccam.cat/ca/Cos/areesactuacio:artesania:comercialitzacio:firesprofessionalsar
E-Show Barcelona
Fira del màrqueting i les vendes per Internet.
http://www.the-eshow.com/barcelona/
Expo Hogar
Fira de Barcelona organitza Expo Hogar Primavera i Expo Hogar Otoño que són els salons del
regal, la decoració i la bijuteria.
www.expohogar.com
Hispack
Fira de Barcelona organitza el saló del packaging que té un apartat específic per al comerç
minorista.
http://www.hispack.com/

Pots trobar més informació del sector a l'apartat Canals de recerca de feina dins de l’àrea
Eines del web de Barcelona Treball

Informe elaborat per www.impento.es
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Descobreix
tot el que
Barcelona
Activa
t’ofereix

Acompanyament durant
tot el procés de recerca
de feina

Suport per posar en marxa la
teva idea de negoci
bcn.cat/emprenedoria

bcn.cat/treball

Impuls a les empreses per
ser més competitives
bcn.cat/empresa

Formació tecnològica i gratuïta
per a les persones en recerca
de feina, emprenedors,
empreses...
bcn.cat/cibernarium

