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Què és CTC Externalizacion i a què es dedica? 

CTC es dedica a l’externalització de serveis amb una plantilla de 3.500 

empleats. El 80% aproximadament del volum de negoci de la companyia 

es correspon a l’activitat logística i industrial. A Catalunya la facturació és 

d’un 60% del volum de negoci total de la companyia, és a dir, uns 55 

milions d’euros aproximadament. La nostra quota de mercat ha 

augmentat un 20% anual aproximadament durant els darrers anys. 

Recentment ens hem fusionat amb el Grupo Stock Uno, arribant a una 

plantilla de quasi 8.000 empleats. Estem portant a terme un procés de 

unificació que ens permet millores de qualitat i professionalització dels 

nostres processos. 

Quins són els objectius de CTC pel 2014 i com impactaran en la 

política de RRHH? 

El nostre objectiu principal és continuar creixent un 10% anual en quota 

de mercat a partir de les noves adquisicions de la companyia i assolir un 

volum de facturació de 100 milions d’euros amb un EBITDA entre 7-8 

milions d’euros. També volem apostar per àrees geogràfiques on no 

tenim presència, fent prospecció especialment a àrees del centre i del 

sud d’Espanya on creiem que hi ha molt potencial. 

Actualment, quins perfils i ocupacions són més demandades per 

l’organització? 

Els perfils més demandats per a l’organització es corresponen amb l’àrea 

logística.  

Per a posicions de poca complexitat tècnica, (mosso de magatzem o 

manipuladors) es requereix un mínim d’experiència per a poder assolir els 

nivells productius requerits. En altres ocupacions, com per exemple els 

carretorners és necessari acreditar, a part de l’experiència en la màquina 

específica, la formació teòrica-pràctica corresponent. També cerquem 

habitualment conductors de vehicles amb carnet B, i conductors de vehicles 

de persones, on es requereix el carnet C + BTP.  I per perfils del sector del 

gas, (Tècnics d’Operacions Domiciliàries) s’ha de disposar de formació 

professional d’àmbit tècnic i carnet  vigent d'instal·lador IG-B, TOD, TAUOD o 

PAD1. En aquest cas concret, CTC Externalización també facilita la 

possibilitat de realitzar una formació específica prèvia per a poder optar a la 

vacant. Els administratius i els comandaments Intermitjos, com serien els 

caps de Magatzem, són perfils clau a l’organització i la seva formació és 

correspon amb una formació professional de grau II o superior i es requereix 

experiència prèvia en àrees similars (logística, producció, gestió de flotes), 

coneixements ofimàtics i habilitats en gestió de persones. En el cas dels 

Gerents de Comptes, tot i que són menys demandats, la formació requerida 

és la corresponent a un grau o una llicenciatura en enginyeria i cal que 

disposin de capacitats comercials, orientació a la millora contínua, habilitats 

socials, personals i de control de l'estrès, és a dir, intel·ligència emocional. 

L'actitud pel que fa a les ganes per aprendre, la motivació, la flexibilitat així 

com la capacitat d’aprenentatge, són requisits transversals a tots els 

professionals de la companyia. 
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“L’actitud pel que fa a les ganes per aprendre, la motivació, la 

flexibilitat i la capacitat d’aprenentatge, són requisits transversals 

a tots els professionals de la companyia.” 



Principals canals de selecció 

Quins són els canals de selecció que més utilitzeu? Són diferents en funció del 

perfil que es vol reclutar? 

El portal generalista d’Infojobs és una via d’entrada de CV molt ràpida tant per a 

professionals d’alta qualificació com de perfils menys tècnics. Disposem de la eina 

“Talent Clue” que ajuda a la publicació d’ofertes de treball i que, amb la finalitat de no 

duplicar les ofertes de feina disponibles, les publica automàticament en diferents canals 

de selecció i per tant tenim unificades les vies d’entrada de CV’s i permet reduir el temps 

de publicació d’ofertes a diferents mitjans. Pel que fa a les xarxes socials, publiquem a 

LinkedIn puntualment algunes ofertes de feina per a professionals d’alta qualificació. 

Per a professionals de qualificació més bàsica i quan el volum de professionals requerit 

és elevat, utilitzem com a eina de selecció les empreses de treball temporal i a Partners 

especialitzats. Pel que fa a les borses de treball, utilitzem sovint les de les Universitats i 

les dels Centres de Formació Professional  per tot tipus de posicions . 

A l’actualitat, estem potenciant la relació amb les borses de treball d’Ajuntaments com a 

canal de selecció per a perfils més bàsics o amb menys requeriments tècnics. 

Pel que fa als canals de selecció propis de l’empresa, la web corporativa és un canal de 

selecció potent per a professionals de base 

A més, les recomanacions dels propis treballadors són una eina de selecció molt bona 

per tots els nivells de perfils. 

Taula resum dels principals canals de selecció utilitzats per CTC 

Canals de selecció 
Posicions 

d’alta 

Qualificació 

Posicions de 

baixa 

Qualificació 

Portals d’ocupació generalistes: Infojobs Sí Sí 

Xarxes socials: LinkedIn Sí No 

Partners especialitzats: Per a grans processos de selecció No Sí 

ETT’S: Per a períodes concrets No Sí 

Borses de treball: D’Universitats i de Centres de Formació Professional Sí Sí 

Serveis públics d’ocupació: Ajuntaments No Sí 

Canals propis de l’empresa: Web corporativa Sí Sí 

Fires ocupacionals: Com a eina de selecció i visibilitat de la marca Sí Sí 

Altres: Recomanacions Sí Sí 

“Pel que fa a les 

borses de treball, 

utilitzem sovint les 

de les Universitats i 

les dels Centres de 

Formació 

Professional tant 

per a posicions 

d’alta qualificació 

com de 

requeriments més 

bàsics.” 
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Reptes futurs de captació i 

desenvolupament de talent 

Quins són els reptes futurs que us fixeu a nivell de captació i desenvolupament de talent? 

Degut a la recent fusió, a nivell de captació i desenvolupament de talent, els reptes que ens fixem es corresponen amb la 

integració i la revisió de processos. La prevenció de riscos i la seguretat serà d’alta importància pels treballadors i volem 

portar a terme processos de millora contínua. Atès que creiem que el nostre model organitzacional està consolidat, no 

creiem que hi hagin molt canvis en el futur i volem seguir funcionant de manera similar; volem continuar creixent a ritmes 

similars als actuals.  

 

Quins creus que seran els perfils professionals i/o les ocupacions que demanarà l’empresa en un futur? 

Creiem que el perfil professional que demanarà l’empresa en un futur és similar a l’actual, tot i que serà un perfil més acotat 

i especialitzat. La qualificació tècnica serà específica i cada cop més elevada; el tipus d’especialització dependrà del servei i 

sector al que es dediqui el professional. Pel que fa al coneixement d’idiomes, sí que es requerirà cada cop una major 

fluïdesa en l’anglès, especialment pel sector de Healthcare.. 

 

I per finalitzar, quines recomanacions faries a una persona que es volgués incorporar a un procés de selecció per 

CTC Externalización? 

La nostra recomanació, tant per a perfils d’alta qualificació com de més bàsics, es que dediquin el temps necessari a 

preparar un bon CV, ja que és una eina de presentació molt important. Per a preparar l’entrevista, recomanem informar-se 

sobre la posició a la que s’està aplicant, buscar informació sobre la companyia i les seves activitats, reforçar competències, 

tenir motivació per a treballar i identificar el seu potencial i tot el que pot aportar a CTC Externalización. 

“Creiem que el perfil professional que demanarà l’empresa en 

un futur és similar a l’actual, tot i que serà un perfil més 

acotat i especialitzat. La qualificació tècnica serà específica i 

cada cop més elevada; el tipus d’especialització dependrà del 

servei i sector al que es dediqui el professional.”  
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