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Què és NH Hotel Group i a què es dedica? 

NH Hotel Group és la 5a firma hotelera a Europa i la 

25 al món; estem presents en 27 països. Disposem 

de 3332 habitacions només a Barcelona i les estem 

augmentant a Espanya. Des de l’any 1992, amb les 

olimpíades de Barcelona, el sector ha estat en 

constant canvi. Vàrem patir una transformació 

integral en quant a segmentació, ingressos, augment 

de la rendibilitat i dels beneficis.  

 

Quins són els objectius de NH Hotel Group pel 

2014 i com impactaran en la política de RRHH? 

L’empresa està immersa en un projecte d’inversions i 

desinversions i es preveu que a finals  d’aquest 

trimestre tots els formats dels hotels estiguin alineats 

amb la nova missió de la companyia. Per NH totes 

les activitats de “Employer branding” són molt 

importants per reclutar candidats que més tard 

passaran a una segona fase del procés de selecció. 

 

Actualment, quins perfils i ocupacions són més 

demandades per l’organització? 

Els perfils professionals que formen part dels més 

demandats es corresponen amb perfils internacionals 

amb coneixements d’anglès fluid i d’un segon idioma 

també amb nivell avançat. És un valor afegit cada 

cop més requerit el fet d’haver viscut una experiència 

internacional. Els perfils que estem reclutant són 

perfils orientats a la venda, amb iniciativa comercial i 

persones polivalents i multifuncionals. Una de les 

ocupacions més demandades és la de recepcionista, 

tot i que els horaris de feina suposen certa dificultat 

per a trobar candidats.   

En els professionals es busca vocació de servei i 

atenció al client, cal que els hi agradi tractar amb la 

gent. 

La nostra missió principal és superar les expectatives 

dels clients i per això volem que els professionals 

tinguin talent, compromís i ganes de treballar. 

 

 

Entrevista amb Tomás Lahoz 

Responsable de selecció, desenvolupament i 

comunicació interna de NH Hotel Group 

Nom: Tomás Lahoz 

Posició: Responsable de selecció, desenvolupament i comunicació 

interna (RRHH) 

Empresa: NH Hotel Group 

Sector: Turisme i Hostaleria 

Nº treballadors: 10.000 a tot el món 

Localització: Barcelona 

Data de l’entrevista: 25/03/2014 

“Els perfils que estem reclutant són perfils orientats a la 

venda, amb iniciativa comercial i persones polivalents i 

multifuncionals” 

http://www.nh-hoteles.es/
http://www.nh-hoteles.es/
http://www.nh-hoteles.es/


Principals canals de selecció 

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

del perfil que es vol reclutar? 

El principal canal de selecció que utilitzem és Infojobs; publiquem ofertes a diari 

pels perfils de baixa qualificació. Tot i que en un menor grau, també utilitzem 

Turijobs per reclutar professionals de baixa qualificació. Pel que fa les xarxes 

socials com Linkedin, penso que és una eina molt potent però per les nostres 

necessitats específiques la utilitzem però només per recerca directa de posicions 

d’alta qualificació.  

Quan volem assegurar l’èxit d’una posició de responsabilitat elevada per perfils 

d’alta qualificació, utilitzem els Headhunters. Quan determinats hotels tenen una 

necessitat utilitzen a les empreses de treball temporal i es gestiona des de l’hotel, a 

fi d’obtenir més garanties.  

Utilitzem sovint les borses de treball universitàries, els centres d’educació de 

formació professional i les borses d’escoles de negoci, tant per alta com baixa 

qualificació. En canvi, les fires ocupacionals les utilitzem per donar a conèixer a 

l'empresa però no pas per reclutar persones. Els candidats d’alta i baixa qualificació 

poden conèixer i aplicar a les ofertes que publiquem a la nostra web corporativa 

tant per posicions externes com internes. Finalment, tot i que les pràctiques no 

tenen la finalitat d'incorporació pels perfils de baixa qualificació, acaben sent una 

eina de selecció com les altres. 

Taula resum dels principals canals de selecció utilitzats per NH Hotel Group 

Canals de selecció 
Posicions 

d’alta 

Qualificació 

Posicions de 

baixa 

Qualificació 

Portals d’ocupació generalistes: Infojobs No Sí 

Portals d’ocupació generalistes: Turijobs No Sí 

Xarxes socials: LinkedIn Sí No 

Headhunters: Per assegurar l’èxit pels perfils d’alta qualificació Sí No 

ETT’S: Es gestiona  directament des de l’hotel en qüestió 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: Acaben sent un canal d’incorporació a l’empresa No Sí 

“Els candidats d’alta i 

baixa qualificació 

poden conèixer i 

aplicar a les ofertes 

que publiquem a la 

nostra web 

corporativa tant per a 

posicions d’oficina 

com per als hotels” 
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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 mobilitat es valora tant a perfils d’alta com baixa qualificació. Cal realitzar estades a altres països per les experiències i 

la visió que et donen; no s’ha de tenir por. Donat que les tendències del sector indiquen un factor global d’importància pels 

idiomes, de mobilitat internacional en unitats de negoci, etc., el nostre repte principal és que els professionals facin carrera 

dins de la casa i que estiguin als hotels més d’un any. 

 

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

Les ocupacions que s’estan començant a demandar i que ho continuaran fent en el futur són: el guest relation; és una 

posició que s’està creant per aportar valor als hotels, l’estem utilitzant com a eina diferenciadora per personalitzar les 

necessitats d’un client. És un perfil que comparteix coneixements d’un recepcionista i d’un comercial intern. Es dóna molta 

importància a l’experiència, els idiomes, l’atenció al client, etc. Les ocupacions orientades a la venda com el revenue 

management o posicions de l'àrea de màrqueting són cada cop més imprescindibles per donar-nos a conèixer i estar a prop 

dels clients. A fi de reportar i extreure la màxima informació pel seu posterior anàlisis, estem buscant també perfils analítics. 

 

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

NH Hotel Group? 

Si una persona és volgués incorporar amb nosaltres el primer que li recomanaria és que tingui vocació de servei i 

d’orientació al client. També li recomanaria que sigui una persona amb motivacions i actitud; no importa tant l’edat com 

l'experiència i el que hagis viscut. És important tenir un currículum amb unes pràctiques superiors a 6 mesos i un nivell 

d’anglès alt. Penso que, igual que ho fan a les escoles de negoci, per entrar al món laboral, les pràctiques haurien de ser 

obligatòries per pujar el nivell. 

“La mobilitat es valora tant a perfils d’alta qualificació com 

baixa qualificació. Cal realitzar estades a altres països per les 

experiències i la visió que et donen”  
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