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Què és Schneider Electric i a què es dedica? 

Schneider Electric és una companyia especialista en 

la gestió global de l’energia i amb operacions en més 

de 100 països. Lluitem per a construir un futur més 

sostenible a través de l’eficiència energètica. Sabem 

que el futur es decidirà a les ciutats, i estem, i 

estarem presents en la transformació de les mateixes 

en Smart Cities. A Espanya comptem amb més de 

5.000 treballadors. 

Oferim solucions integrals per diferents segments de 

mercat, ocupant posicions de lideratge en 

infraestructures i companyies elèctriques. 

A Espanya, Schneider Electric compta amb diversos 

centres de producció i un centre logístic de 58.000 

m2. Des de la seva seu, situada a Barcelona, 

Schneider Electric dirigeix el màrqueting i les tasques 

comercials del grup per tot el món, a excepció de 

Xina i Amèrica de Nord. 

 

Entrevista amb Josep Cosials 

Talent Acquisition & Mobility Spain Coordinator 

Nom: Josep Cosials 

Posició: Talent Acquisition & Mobility Spain Coordinator 

Empresa: Schneider Electric  

Sector: Energia 

Nº treballadors: 5.000 empleats a Espanya 

Localització: Barcelona 

Data de l’entrevista: 17/03/2014 

“Durant els darrers anys estem afrontant un canvi d’enfocament estratègic 

a partir del qual ens hem orientat a la venda de solucions i serveis entorn a 

l’eficiència energètica en comptes de, únicament, fabricar i vendre producte 

de distribució elèctrica.” 

Quins són els objectius de Schneider Electric pel 

2014 i què comportarà en la selecció dels perfils? 

Durant els darrers anys estem afrontant un canvi 

d’enfocament estratègic a partir del qual ens hem 

orientat a la venda de solucions i serveis entorn a 

l’eficiència energètica en comptes de, únicament, 

fabricar i vendre producte de distribució elèctrica. I 

això comporta seleccionar perfils molt diferents, com 

per exemple els de Key Account Manager, Global 

Account Manager o Solutions Arquitect, experts en 

aplicar diferents tipus de solucions per a clients d’un 

sector en concret. 

Per altra banda, també es pretén accelerar la 

digitalització de la companyia i, per tant, es preveu 

que augmentin els perfils d’IT, vinculats sobretot a 

l’àrea SAP i CRM. 
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http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/es/


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

perfil que es vol reclutar?  

Des del departament ens centrem exclusivament en perfils d’alta qualificació i 

estudiants en pràctiques.  

Les nostres principals fonts de cerca són la pròpia pàgina web, Infojobs i LinkedIn; 

publiquem bona part de les nostres ofertes en aquests 3 portals. Els candidats 

també es poden inscriure a aquestes ofertes a través de la nostra web corporativa. 

Per exemple, actualment, estem cercant consultors de SAP i CRM amb un perfil molt 

funcional. Atès aquests requisits tant específics, estem reclutant als professionals 

mitjançant portals d’ocupació sectorials o amb ajuda externa. També utilitzem portals 

com Tecnoempleo pels perfils de caire tecnològic. Per a directius o managers, 

segons la dificultat del perfil, contactem puntualment amb empreses de Headhunting 

i per a personal administratiu ho fem, habitualment, a través d’empreses de treball 

temporal. Quan el perfil que busquem és molt concret, puntualment contactem amb 

consultories de selecció de personal.  

Busquem talent també a fires ocupacionals universitàries i mantenim una estreta 

relació amb Universitats i escoles de negoci com EADA, ESADE i IESE.  

Comptem també amb programes per a estudiants en pràctiques que estan finalitzant 

els seus estudis.  

Taula resum dels principals canals de selecció utilitzats per Schneider Electric  

Canals de selecció 
Posicions 

d’alta 

Qualificació 

Posicions de 

baixa 

Qualificació 

Portals d’ocupació generalistes: Infojobs Sí No 

Portals d’ocupació sectorials: Tecnoempleo per a perfils IT Sí No 

Xarxes socials: LinkedIn Sí No 

Headhunters: Per a perfils directius Sí No 

Consultories de selecció de personal: Suport per a perfils concrets Sí No 

ETT’s: Personal administratiu i operari No Sí 

Borses de treball universitàries: Per a estudiants en pràctiques Sí No 

Canals propis de l’empresa: Web corporativa Sí No 

Fires ocupacionals: Recent llicenciats Sí No 

“Des del departament 

ens centrem 

exclusivament en les 

professions d’alta 

qualificació i estudiants 

en pràctiques. 

Publiquem pràcticament 

el 100% de les ofertes a 

la nostra pàgina web, a 

Infojobs i a Linkedin” 
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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? 

Davant la situació actual se’ns presenten dos grans reptes; el primer és seguir desenvolupant la selecció de perfils a través 

de mitjans 2.0, per a poder captar no només els candidats que estan en situació activa de cerca d’ocupació, sinó també els 

candidats passius, que podrien estar oberts a un nou repte professional tot i que potser no ho estan buscant de forma 

activa. La idea és anar desenvolupant altres canals 2.0 a part de Linkedin, com Facebook o Twitter, per a la recerca de 

candidats, però també per a donar conèixer i treballar la nostra reputació de marca Schneider Electric. El segon és donar 

resposta a la necessitat d’un talent cada vegada més mòbil i global, convertint-nos, progressivament, en un departament de 

selecció que funcioni cada vegada més per especialització de funcions i no tant per territori. 

 

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

Es preveu que en un futur es requeriran perfils amb experiència dins del sector Smart Cities, capaços de poder 

desenvolupar solucions innovadores, caps de projecte i comercials especialitzats en diferents sectors.  

 

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

a Schneider Electric? 

En primer lloc li recomanaria que s’informés molt bé sobre els serveis que ofereix la companyia, tant a través de la nostra 

pàgina web com a partir dels diferents canals de Social Media que utilitzem, per tal d’entendre l’organització. Inscriure’s a 

les ofertes a través de la nostra pàgina web és una molt bona opció per aplicar a les ofertes, així com contactar directament 

amb nosaltres a través de LinkedIn, si preveuen que realment tenen una alta probabilitat d’encaix a una posició 

determinada. I, lògicament, és important que es preparin bé l’entrevista, doncs com a mínim en faran 2 o 3. 

“Davant la situació actual se’ns presenten dos grans reptes; el primer 

és seguir desenvolupant la selecció de perfils a través de mitjans 2.0. 

El segon és donar resposta a la necessitat d’un talent cada vegada 

més mòbil i global ” 
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