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Què és Pronovias i a què es dedica? 

Pronovias és una empresa familiar, fundada per Alberto Palatchi 

l’any 1922, que té el seu origen a “El Suizo”, una prestigiosa 

botiga barcelonina especialitzada en encaixos, bordats i teixits de 

seda d’alta qualitat. Aquest any celebrem el 50 aniversari de la 

companyia, amb Manuel Ehrensperger com CEO des de Juliol 

del 2013. Pronovias es troba actualment en una situació 

d’expansió, ja que s’han invertit 80 milions d’euros per a duplicar 

les botigues pròpies, apostant per la innovació, les noves 

tecnologies i les persones, el pilar fonamental per a que una 

empresa creixi. 

Quins són els objectius de Pronovias pel 2014 i com 

impactaran en la política de RRHH? 

Els nostres objectius principals consisteixen en continuar la 

nostra expansió internacional i seguir treballant per a consolidar-

nos com a líder mundial, vestint el somni de totes les núvies del 

món. Per a portar a terme els nostres objectius, comptem amb 

més de 800 empleats a nivell mundial, creant en aquest darrer 

any 24 nous llocs de treball com, per exemple, HR Business 

Partner, Trade Marketing Manager, CRM&Mailing Executive, etc. 

L’objectiu a 5 anys vista és duplicar la presència de Pronovias, 

optimitzant-la en els mercats actuals i fent-la més forta en 

mercats emergents. Per això, apliquem esforços en oferir una 

experiència de compra única; estem creant nous espais i 

dissenys de botigues, internacionalitzem la marca, etc. 

Entrevista amb Darío Roca 

Global Human Resources Director a Pronovias 

 

Nom: Darío Roca 

Posició: Global Human Resources Director a Pronovias 

Empresa: Pronovias 

Sector: Comerç 

Nº treballadors: Més de 800 empleats 

Localització: Barcelona 

Data de l’entrevista: 27/06/2014 

“L’organització està formada, a grans trets, per persones enfocades 

a la millora contínua i a l'excel·lència; valorant molt l’actitud dels 

professionals i el positivisme.” 

Actualment, quins perfils i ocupacions són més demandades 

per l’organització? 

L’organització està formada, a grans trets, per persones 

enfocades a la millora contínua i a l'excel·lència, valorant molt 

l’actitud dels professionals i el positivisme. Valorem també el 

coneixement de diferents idiomes i les experiències 

internacionals, alineades amb l’expansió que estem portant a 

terme. Es treballa contínuament en equip i en projectes on la 

col·laboració entre les diferents àrees és fonamental, com en el 

cas de les passarel·les i les convencions que s'organitzen al llarg 

de l’any. 

Actualment, les posicions més demandades d’alta qualificació es 

corresponen amb les d’especialistes en màrqueting, 

especialment aquelles amb un enfoc digital (2.0). Pel que fa a les 

posicions més demandades de baixa qualificació, es corresponen 

amb persones amb molta experiència en l’àrea del patronatge i la 

confecció. Pel que fa als requisits necessaris per a les 

ocupacions més demandades, per a pràcticament totes les 

posicions, es requereix una experiència prèvia en l’àmbit i cal que 

els professionals, en línia amb l’essència de la companyia, 

disposin d’un tracte excel·lent  i d’una clara orientació al client. 

Atès que Pronovias destaca per la seva labor manual a l’hora de 

realitzar els vestits, busquem talent a través d’escoles 

especialistes, on els alumnes destaquen per realitzar el seu 

treball amb una clara orientació al detall.  

http://www.pronovias.es/


Principals canals de selecció 

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

perfil que es vol reclutar? 

Un dels canals de selecció que utilitzem, tant per a perfils d’alta qualificació, com de 

baixa qualificació, és el portal d’ocupació generalista d’Infojobs; publiquem totes les 

ofertes actives i rebem molts CVs de candidats. 

Pel que fa a les Xarxes Socials, tot i que cada cop més ens estem desenvolupant per 

a utilitzar noves xarxes, la més utilitzada, tant per a recerca directa, com per a 

publicar ofertes de la companyia, és LinkedIn i la utilitzem únicament per a posicions 

d’alta qualificació. 

En determinades ocasions, per a posicions amb un perfil específic, un grau de 

responsabilitat elevat i professionals d’alta qualificació, treballem amb Headhunters. 

En canvi, per a determinades posicions temporals de baixa qualificació, acostumem a 

treballar amb ETTs.  

Les borses de treball que més utilitzem es corresponen amb les universitats, els 

centres de formació professional i les escoles de negoci. En aquestes borses de 

treball trobem a professionals tant d’alta qualificació com de baixa i acostumem a 

realitzar convenis de pràctiques que, en moltes ocasions, acaben sent una bona eina 

de selecció. Finalment, a la Web Corporativa de la companyia disposem d’una secció 

destinada a la selecció de candidats, tant d’alta qualificació com de baixa. 

Taula resum dels principals canals de selecció utilitzats per Pronovias 

Canals de selecció 
Posicions 

d’alta 

Qualificació 

Posicions de 

baixa 

Qualificació 

Portals d’ocupació generalistes: Infojobs Sí Sí 

Xarxes socials: LinkedIn Sí No 

Headhunters: En determinades ocasions Sí No 

ETT’s: Contractació temporal No Sí 

Borses de treball: D’Universitats, Centres de formació professional i Escoles de Negoci  Sí Sí 

Canals propis de l’empresa: Web Corporativa Sí Sí 

Pràctiques a l’empresa: Canal d’incorporació Sí Sí 

“En les borses de 

treball trobem a 

professionals tant 

d’alta qualificació 

com de baixa i 

acostumem a 

realitzar convenis 

de pràctiques que, 

en moltes ocasions, 

acaben sent una 

bona eina 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?  

La companyia planteja portar a terme una estratègia centrada en el reclutament 2.0., no només utilitzant la font de 

reclutament per a buscar candidats de Linkedin sinó, també, tenint en compte altres xarxes socials i el comportament del 

candidat a la xarxa.  

 

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

En un futur pròxim és probable que es demandin cada vegada més noves ocupacions relacionades amb l’entorn 2.0.; de fet 

nosaltres ja ho estem fent actualment, tant a nivell de màrqueting com a nivell de sistemes.  

També considerem que la posició de Business Partner en diferents àrees del negoci serà molt demandada en el futur i per 

tant es valorarà no només l’especialització tècnica de la persona sinó també la seva capacitat d’estar a prop del negoci, 

entenent les seves necessitats i anticipant-se a les seves expectatives.  

 

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

Pronovias? 

Abans d’iniciar un procés de selecció la meva recomanació al candidat seria que conegui l’empresa, que vagi a alguna de 

les nostres botigues amb l’objectiu de conèixer el producte i poder identificar-se amb el mateix; si pot, que visqui una 

experiència de compra offline i online.  

És també imprescindible que demostri que disposa d’iniciativa i positivisme. És recomanable també que conegui qui són els 

nostres competidors i que demostri durant les entrevistes que disposa d’idees positives per a millorar. 

 

“Abans d’iniciar un procés de selecció, la meva recomanació 

al candidat seria que conegui l’empresa, que vagi a alguna de 

les nostres botigues amb l’objectiu de conèixer el producte i 

poder identificar-se amb el mateix; si pot, que visqui una 

experiència de compra offline i online.” 
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