
Entrevista amb… 

Iván Magaña 

Director de RRHH a Grup Lombardo 

Sector Turisme i Hostaleria 
 
 

Cofinancen: A càrrec de: 



2 

Què és Grup Lombardo i a què es dedica? 

A Grup Lombardo disposem de 8 restaurants i tenim previst 

acabar l’any amb 10. Els nostres establiments es corresponen 

amb tres marques diferents: Casa Delfín, Ajo Blanco i finalment, 

Taller de Tapas, del que en tenim 6 establiments. Malgrat la 

situació econòmica en la que ens trobem i gràcies a la nostra 

estratègia de creixement enfocada a la localització de restaurants 

a determinats llocs turístics rellevants o zones amb grans volums 

de ciutadans, seguim buscant professionals per a incorporar-se a 

la nostra organització.  

Quins són els objectius de Grup Lombardo pel 2014 i com 

impactaran en la política de RRHH? 

Volem continuar creixent d’acord a les nostres prioritats: la 

importància dels clients, el desenvolupament de persones i la 

qualitat en: instal·lacions, productes i serveis. 

Als professionals que ja formen part de la companyia els hi 

volem continuar oferint formació constant i és per això que estem 

creant una escola de restauració pròpia per tal que els 

professionals tinguin la possibilitat de formar-se internament i 

seguir desenvolupant-se. 

En quant a la promoció existent, tant ascendent com horitzontal, 

volem continuar oferint oportunitats als professionals de la 

plantilla per a que creixin dins de la nostra organització. Volem 

fomentar la mobilitat interna entre establiments.  
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“Volem continuar creixent d’acord a les nostres prioritats: la 

importància dels clients, el desenvolupament de persones i la 

qualitat en: instal·lacions, productes i serveis.” 

Actualment, quins perfils i ocupacions són més demandades 

per l’organització? 

La companyia està formada per dos tipus de professionals i, 

anualment, es revisen els perfils amb els directors dels propis 

establiments. En primer lloc, els perfils operatius que fan 

referència a la plantilla dels diferents establiments i que es 

composen de: director, encarregat i personal base, com cambrer 

i cuiner. En segon lloc, els professionals de les oficines centrals. 

En el cas del director del propi establiment és necessari disposar 

de coneixements de cuina i, cada cop més, de ràtios econòmics 

per a una millor gestió. Les ocupacions més demandades es 

corresponen principalment amb el personal base (cambrers i 

cuiners). En aquests professionals es busca principalment una 

bona actitud i una vocació de servei. L’experiència prèvia 

contrastada amb referències i recomanacions i el coneixement 

d’idiomes, depenent de l’establiment on es vulgui treballar, 

determinen molt les candidatures. Cal que els professionals 

estiguin orientats a l'excel·lència en el servei. 

Pel que fa als directors d’establiments, se'ls està començant a 

exigir un petit grau de coneixements financers per a una millor 

gestió del propi establiment. 

Tant per a les ocupacions més demandades com per a les 

ocupacions actuals, s’observa la tendència de professionalització 

del sector. 

http://www.tallerdetapas.com/
http://www.tallerdetapas.com/
http://www.casadelfinrestaurant.com/
http://www.casadelfinrestaurant.com/


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

perfil que es vol reclutar? 

Tot i que els canals de selecció per a professionals d’alta i baixa qualificació són molt 

similars, per a posicions d’alta qualificació com directors d’establiments hem utilitzat 

en ocasions puntuals el Linkedin. Les posicions de baixa qualificació del grup fan 

referència al personal base i als encarregats dels establiments. 

Per a posicions tant d’alta com de baixa qualificació utilitzem portals d’ocupació 

generalistes i sectorials. Pel que fa al portal generalista d’Infojobs, cada cop l’utilitzem 

menys, atès que les ofertes pròpies moltes vegades les publiquen les consultories de 

selecció de personal que utilitzem tant per a seleccionar perfils d’alta com de baixa 

qualificació, com per exemple: ASN. 

Les borses de treball com el CETT, ARCO, etc. les utilitzem per a seleccionar perfils 

d’alta i baixa qualificació. També treballem amb Barcelona Activa, pel que fa a la 

recerca de directors, encarregats i personal base. 

Assistim a fires ocupacionals com el CETT i donem una xerrada al seus estudiants 

per a apropar-los a la realitat del món de la restauració. 

Els candidats per a totes les posicions poden deixar els seus CVs als diferents 

establiments que disposem. Busquem fidelitzar als treballadors amb contractes 

temporals a fi que hi pugui haver una possible incorporació una vegada finalitzat el 

període temporal. 

Un canal de selecció força potent són les recomanacions, tant de personal de la 

plantilla, com d’ex-treballadors de la casa. 

Taula resum dels principals canals de selecció utilitzats per Grup Lombardo 

Canals de selecció 
Posicions 

d’alta 

Qualificació 

Posicions de 

baixa 

Qualificació 

Portals d’ocupació generalistes: Infojobs Sí Sí 

Portals d’ocupació sectorials: Hosteleo Sí Sí 

Xarxes socials: LinkedIn Sí No 

Consultories de selecció de personal: Posicions operatives Sí Sí 

Borses de treball: Per a posicions operatives d’alta i baixa qualificació Sí Sí 

Serveis públics d’ocupació: Autonòmics i locals Sí Sí 

Canals propis de l’empresa: Web corporativa Sí Sí 

Fires ocupacionals: Per a posicions operatives d’alta i baixa qualificació Sí Sí 

Prescriptors: Recomanació de personal  Sí Sí 

Establiments: Als diferents establiments del Grup Lombardo Sí Sí 

Contractes temporals: ETT’s Sí Sí 

“Un canal de 

selecció força potent 

són les 

recomanacions tant 

de personal de la 

plantilla com d’ex-

treballadors de la 

casa.” 
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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?  

Atès que no podem controlar l’evolució del sector, un dels nostres reptes principals consisteix en fidelitzar als treballadors 

mitjançant la realització de formació qualitativa, reforçant la part competencial i la formació quantitativa, com pot ser: 

manipulació d’aliments o prevenció de riscos. Per a retenir als professionals de la companyia, els volem ajudar en el seu 

desenvolupament professional i en el cas dels directors i encarregats, els hi volem oferir coaching i cursos de lideratge per 

a consolidar les seves posicions. Un altre repte actual consisteix en escoltar als professionals per a desenvolupar el 

potencial que tenen i així millorar com a companyia gràcies al canvi positiu en quant a coneixements i competències dels 

professionals. 

 

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

Malgrat els directors d’establiments amb coneixements de gestió i gastronomia ja s’estan començant a demandar, en un 

futur aquest perfil professional serà encara molt més demandat, juntament amb el xef operatiu que és el responsable de la 

gestió de les funcions del personal de la cuina i també disposa d’uns amplis coneixements de cuina. 

El director d’establiment requereix una formació d’estudis de gastronomia i gestió, amb experiència en gestió de ràtios i 

experiència professional de 2-3 anys. Pel que fa als professionals de serveis centrals, actualment ens manca potenciar la 

branca de màrqueting, especialment l’enfocament a les tecnologies 2.0. i, tot i que estem treballant en aquest àmbit, encara 

falta potenciar-ho. 

 

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

Grup Lombardo? 

A una persona que es volgués incorporar a un procés de selecció amb nosaltres, la meva recomanació seria que faci una 

reflexió sobre si li agrada el sector; que prengui consciència sobre què és el sector i quines possibilitats ofereix. Tot i que 

l’edat no és un requisit, busquem gent jove amb disponibilitat per a treballar els caps de setmana, festius, etc. Busquem 

professionals amb vocació de servei, compromís, proactius i amb una actitud positiva. 

“Un dels nostres reptes principals consisteix en 

fidelitzar als treballadors mitjançant formació 

qualitativa, reforçant la part competencial i la formació 

quantitativa, com pot ser: manipulació d’aliments o 

prevenció de riscos.” 
Cofinancen: A càrrec de: 
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