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Què es Roche i a què es dedica? 

Roche és una companyia multinacional amb seu a 

Suïssa que actualment lidera el camí de la medicina 

personalitzada, gràcies a la seva exclusiva sinèrgia en el 

desenvolupament de fàrmacs i proves diagnòstiques 

innovadores. Aquesta estratègia personalitzada pretén 

fer possible millores tangibles de la salut, qualitat de vida 

i la supervivència dels pacients. 

Quins són els objectius de Roche pel 2014 i com 

impactaran en la política de RRHH? 

Els nostres objectius principals consisteixen a continuar 

desenvolupant un servei post venta excellent i 

aconseguir un nivell de qualitat i professionalitat aportant 

valor en tot moment al nostre client; convertint-nos així 

en un partner estratègic. 

A més, ens volem convertir en una Site Global, és a dir,  

amb funcions globals més enllà de les activitats pròpies 

de la nostra filial comercial. Un altre objectiu per a 

nosaltres consisteix en seguir potenciant la preparació 

de la nostra plantilla per a seguir oferint un servei de 

qualitat i professionalitat.  

Actualment, quins perfils i ocupacions són més 

demandades per l’organització? 

El perfil professional de la companyia es correspon amb 

un grau de formació molt alt com llicenciatura i 

enginyeria, així com doctors. Pel que fa als perfils de 

llicenciatura, cal una formació mínima de graus tècnics. 

Pel que fa als doctors, el seu perfil es correspon amb 

formació en l’àmbit de ciències de la salut, atès a la 

tipologia dels nostres clients. Disposem d’un programa 

intern d’ajudes a la formació per a potenciar i posar en 

valor la rellevància del nivell formatiu dels nostres 

empleats, a més  li donem especial prioritat a l’actitud i al 

desenvolupament de les competències de les persones. 

Potser una de les posicions més demandades 

actualment és la del Market Acces, una posició de nova 

creació, un nou perfil de venedor que considerem que 

serà la tendència futura de les grans organitzacions. 

Aquest professional, més enllà dels seus coneixements i 

experiència comercial, treballa per projectes, té 

orientació al client, disposa de capacitat per a treballar 

sota pressió, coneix el mercat, utilitza de manera eficient 

els recursos dels que disposa i a més té un elevat nivell 

d’anglès.  
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“Una de les posicions més demandades actualment és la del Market 

Acces, una posició de nova creació, un nou perfil de venedor que 

considerem que serà la tendència futura de les grans 

organitzacions.” 

http://www.roche.es/portal/roche-spain/inicio


Principals canals de selecció 

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

perfil que es vol reclutar? 

A Roche treballem principalment amb perfils d’alta qualificació, que es corresponen 

amb professionals llicenciats/graduats  que representen gaire bé un 90% del total de 

la plantilla.  

Tot i que cada cop en menor mesura, utilitzem els canals d’ocupació generalistes 

com Infojobs. Pel que fa als portals sectorials, els utilitzem per a posicions d’alta 

qualificació, especialment de l’àrea informàtica. Utilitzem molt les xarxes socials com 

Twitter, LinkedIn i Facebook per a perfils d’alta qualificació. El nostre principal canal 

de selecció però es la nostra eina Roche Careers, on publiquem totes les vacants i  

molta informació dels perfils que cerquem, fem recomanacions i facilitem “tips” pels 

propis candidats per a portar a terme de manera satisfactòria un procès de selecció. 

Per a posicions de middle management, en ocasions treballem també amb 

Headhunters.  

Pel que fa a les posicions de baixa qualificació i amb contractes temporals, utilitzem 

ETT’s. Per a posicions de becaris, considerats d’alta qualificació, treballem amb 

borses de treball d’escoles de negoci com IESE i ESADE. 

Assistim a fires ocupacionals d’escoles de negoci com IESE i universitàries com la 

Salle, amb doble finalitat: com a eina de selecció com per a donar visibilitat a 

l’organització.  

Taula resum dels principals canals de selecció utilitzats per Roche 

Canals de selecció 
Posicions 

d’alta 

Qualificació 

Posicions de 

baixa 

Qualificació 

Portals d’ocupació generalistes: Infojobs Sí No 

Portals d’ocupació sectorials: Posicions informàtiques Sí No 

Xarxes socials: Twitter, LinkedIn, Facebook Sí No 

Headhunters: Posicions middle management Sí No 

Consultores de selecció de personal: Punts de treball Sí No 

ETT’S: Per a contractes temporals i de baixa qualificació No Sí 

Borses de treball: Per a posicions de becaris Sí No 

Canals propis de l’empresa: Web corporativa Sí No 

Fires ocupacionals: Com a eina de selecció i visibilitat de la marca Sí No 

Altres: Talent Scout Model Sí No 

“Utilitzem molt les 

xarxes socials com 

Twitter, LinkedIn i 

Facebook per a perfils 

d’alta qualificació. El 

nostre principal canal 

de selecció però es la 

nostra eina Roche 

Careers, on publiquem 

totes les vacants, 

molta informació dels 

perfils que cerquem, 

fem recomanacions i 

facilitem “tips” pels 

propis candidats per a 

portar a terme de 

manera satisfactòria 

un procès de selecció.” 
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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? 

Els reptes futurs que ens fixem a nivell de captació i desenvolupament de talent, consisteixen en desenvolupar el nostre 

programa de “Talent Scout Model” un programa que té per objectiu fer seguiment dels candidats que han estat en algun 

procés de selecció amb nosaltres, tenir bona presència a les xarxes, ser actius, anticipar-nos i buscar relació amb 

professionals que han treballat a la companyia o que encaixen amb els valors i les necessitats de la companyia a fi de 

desenvolupar una estratègia de gestió del talent potent i adaptada a la realitat del mercat de treball.  

Volem adaptar-nos als nous entorns i gestionar el canvi de manera eficient amb la finalitat de detectar noves posicions que 

la companyia necessitarà en un futur i volem seleccionar gent que encaixi amb la nostra cultura. Especialment, caldrà que 

les noves generacions encaixin amb les generacions actuals que hi ha a Roche.  

Finalment, un altre repte per  nosaltres serà  identificar en el mercat laboral perfils interessants per Roche i poder ser més 

àgils i proactius en el moment del reclutament. 

 

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

Estem segurs que en el futur l’empresa demandarà noves ocupacions com va passar fa un temps amb figures com les del 

HRBP, acompanyades d'un nou model de RRHH, o les posicions de Market Access, molt importants al nostre entorn actual. 

Creiem que serà important comptar amb gent cada vegada més acostumada a treballar en entorns internacionals on hi ha 

dependències jeràrquiques, administratives i de projecte en diferents àrees, així com gent amb capacitat de treballar en 

entorns incerts, complexos i amb molta ambigüitat. Tot això, tenint en compte els entorns demogràfics en els que ens 

movem i els canvis en els valors, la globalització i el creixement en coneixements que farà que cada cop el mercat laboral 

estigui més preparat. Pel que fa al tema de la digitalització, creiem que s’experimentarà un creixement important de 

professionals dedicats a aquest àmbit. Volem ser disruptius en la cerca de perfils futurs per aconseguir ser cada cop més 

diferencials. 

 

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

Roche? 

Els processos de selecció a Roche són processos exigents i complets. Sovint usem metodologies com les de l’Assessment 

Center. Els avantatges que trobem són, principalment, la possibilitat d’avaluar moltes habilitats, coneixements i actituds que 

en una única entrevista no sempre es poden identificar. Les nostres recomanacions serien que el candidat estigui el màxim 

informat de Roche i de la posició a la que aspira, que aprofiti tota la informació que publiquem a les xarxes socials, etc. És 

imperdonable  avui en dia, amb les eines de comunicació que existeixen, no estar informat tant de la posició a la que 

aspires com de l’empresa a la que has aplicat.  

“És imperdonable avui en dia, amb les eines de comunicació que 

existeixen, no estar informat tant de la posició a la que aspires com 

de l’empresa a la que has aplicat ”  
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