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Què és SEAT i a què es dedica? 

SEAT és una companyia de fabricació automobilística, d’origen 

Espanyol, filial de l'alemanya Volkswagen. SEAT s’ha posicionat 

al mercat i al Grup Volkswagen com un fabricant amb perfil 

juvenil i esportiu. 

Les oficines centrals es troben a Martorell, al costat de 

Barcelona. A l’estat Espanyol, Seat compta amb més de 14.000 

treballadors dedicats, tant a funcions de producció, com a 

funcions de suport i corporatives a les oficines centrals.  

Quins són els objectius de SEAT pel 2014 i com impactaran 

en la política de RRHH? 

A SEAT, com a Top Employer que som, volem ser una 

companyia molt atractiva pels empleats i per a altres 

professionals. Volem que els nostres empleats se sentint 

orgullosos de treballar a la nostra empresa. Per tant, una de les 

nostres prioritats, des de RRHH, és disposar d’instruments i 

polítiques per tal de garantir-ho. 

Tot i que creiem que el sector de l’automoció està començant a 

millorar, no tenim previst incorporar volums grans de gent, sinó 

que la tendència és estabilitzar-nos. A l’hora de seleccionar 

possibles candidats per a noves posicions, donem prioritat als 

empleats interns a partir de la nostra borsa de treball interna. 

Atès que li donem molta importància al desenvolupament dels 

diferents col·lectius, volem donar formació a les persones que 

formen part de la companyia. 
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“Actualment hi ha una tendència comú a tots els col·lectius de 

l’organització: un augment de la qualificació dels treballadors i dels 

candidats.” 

Actualment, quins perfils i ocupacions són més demandades 

per l’organització? 

L’organització està formada per dos tipus de professionals: en 

primer lloc, els perfils de producció amb un perfil qualificat de 

formació professional i multiculturals, com per exemple els 

muntadors de cotxes o l´staff de producció amb titulació mitjana i 

superior. En segon lloc, els professionals dels serveis centrals 

amb titulació mitjana i superior i coneixements d’idiomes, 

principalment anglès i/o alemany. Actualment, hi ha una 

tendència comú a tots els col·lectius de l’organització: un 

augment de la qualificació dels treballadors i dels candidats. 

S’està produint un increment de la mobilitat interna degut, en 

part, a l’augment de baixes naturals com la jubilació. 

S’està implantant un programa que anomenem “pedrera” orientat 

als enginyers mecànics, elèctrics, químics, etc. novells amb bon 

nivell d’alemany que consisteix en oferir un contracte de formació 

de durada de 2 anys i amb pràctiques de 18 mesos a les 

empreses del grup (Audi i VW) fora d’Espanya. 

Altres perfils que també són demandats, però en menor mesura, 

es corresponen a perfils més generalistes, com per exemple 

perfils per a les àrees de compres, recursos humans, etc.  

http://www.seat.es/content/es/brand/es.html


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

perfil que es vol reclutar? 

Els canals de selecció que més utilitzem són el portal d'ocupació generalista 

d’Infojobs i el nostre portal de feina corporatiu. Tenim usuari de Seat Jobs a les 

següents xarxes socials: LinkedIn, Twitter, Facebook, Google Plus i Youtube. Des de 

les xarxes socials, els usuaris poden veure les novetats de Seat Jobs i hi ha l’opció 

de redirigir-se a la web per a omplir les seves dades personals.  

També disposem d’un blog de Seat Jobs a Wordpress on publiquem les novetats de 

Recursos Humans i de feina a la companyia. 

En determinades ocasions, on el perfil és molt específic i d’alta qualificació, utilitzem 

els Headhunters.  

Pel que fa a empreses de treball temporal, les utilitzem com a canal de selecció per a 

professionals de baixa qualificació, com és el cas de mà d’obra de producció. 

Durant l’any 2011, puntualment, vàrem utilitzar els serveis públics d’ocupació per a 

seleccionar, juntament amb el SOC, a 800 persones. Tot i que actualment no els 

utilitzem, no descartem el seu ús en un futur. 

A la intranet de l’empresa, a l’apartat de “Portal de empleo”, publiquem totes les 

ofertes de feina internes. 

Assistim a fires ocupacionals en universitats i en escoles de negocis , per a donar-

nos a conèixer i per a seleccionar professionals d’alta qualificació. 

Taula resum dels principals canals de selecció utilitzats per SEAT 

Canals de selecció 
Posicions 

d’alta 

Qualificació 

Posicions de 

baixa 

Qualificació 

Portals d’ocupació generalistes: Infojobs Sí Sí 

Xarxes socials: LinkedIn, Facebook, Twitter, Google Plus , Youtube Sí Sí 

Headhunters: En determinades ocasions Sí No 

ETT’s: Contractació temporal No Sí 

Canals propis de l’empresa: Portal de feina SEAT Sí Sí 

Serveis públics d’ocupació: No ho descarten No Sí 

Fires ocupacionals: Universitats o Escoles de Negoci Sí No 

Altres: Blog de Seat Jobs Sí Sí 

“Els canals de 

selecció que més 

utilitzem són el 

portal d'ocupació 

generalista 

d’Infojobs i el 

nostre portal de 

feina corporatiu. 

Tenim usuari de 

Seat Jobs a les 

següents xarxes 

socials: LinkedIn, 

Twitter, Facebook, 

Google Plus i 

Youtube.” 
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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?  

El nostre repte principal és continuar sent una marca Top Employer i, per a aconseguir-ho, treballem en diferents vies: 

Captació externa en tant en quant s’activi la situació econòmica actual, i desenvolupament intern, pel que fa a formació 

tècnica i enfortiment de competències. En primer lloc, identifiquem el talent pels diferents nivells i, en segon lloc, intentem 

aconseguir un equilibri entre les expectatives dels treballadors i les possibilitats reals que ofereix la companyia. Disposem 

d’un departament de desenvolupament i formació transversal a totes les àrees de gestió de personal. 

 

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

Preveiem un augment en la demanda de professionals dedicats a les noves necessitats de la societat com, per exemple: 

els cotxes elèctrics, atès l’augment de la consciència cap al medi ambient. Aquests professionals hauran de disposar, entre 

d’altres habilitats, de la capacitat d’adaptació als nous entorns. En segon lloc, els professionals dedicats al màrqueting 

digital, orientats a conèixer les necessitats dels clients, tant externes com internes, a través dels diferents nous canals, 

trobaran moltes més oportunitats al mercat laboral. 

 

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

SEAT? 

En primer lloc li recomanaria que ens seguís en un o més dels nostres canals online per tal d’estar puntualment informat 

dels nostres continguts i ofertes de feina. La visita al nostre blog seria prioritari. La nostra recomanació seria que el candidat 

sigui capaç de demostrar que vol treballar amb nosaltres. Ha de venir amb motivació, iniciativa, esperit de superació, 

habilitats d’equip i orientació al client. Si creu que no disposa d’un nivell alt d’alguna d’aquestes competències, ha de tenir 

predisposició per a desenvolupar-les. Tot i que la formació és important i obre portes, no és un criteri definitiu. El 

coneixement d’altres idiomes, com l’anglès i/o l’alemany, també és rellevant. Els nostres processos de selecció comencen 

amb la publicació de les ofertes en els nostres canals 2.0 i la preselecció de candidats, el perfil dels quals s’ajusti al de 

l’oferta. Posteriorment els candidats passen un procés d’entrevistes amb el Gestor de Personal i el responsable del 

departament on hi ha la vacant. Finalment, els possibles candidats definitius es presenten a un Assessment Center 

competencial. 

“Els professionals dedicats al màrqueting digital, 

orientats a conèixer les necessitats dels clients, tant 

externes com internes, a través dels diferents nous 

canals, trobaran moltes més oportunitats al mercat 

laboral.” 
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