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Què és Softonic i a què es dedica? 

Softonic va néixer l’any 1997 com el projecte final de carrera del 

nostre actual Founder & CEO, Tomàs Diago. Actualment, la 

companyia ja té més de 400 treballadors en plantilla. Softonic és la 

guia online de software líder mundial i el lloc a on es pot trobar la 

informació més completa i exhaustiva sobre apps, programes, jocs i 

aplicacions web. Tenim oficines a Barcelona, Madrid, San 

Francisco, Nova York, Ciutat de Mèxic, Tòquio i Shanghai; tot i que 

el 90% de la nostra plantilla està a la nostra seu central, a 

Barcelona. 

Quins són els objectius de Softonic pel 2014 i com impactaran 

en la política de RRHH? 

Els nostres objectius com a companyia són principalment continuar 

creixent a ritmes exponencials com els d’ara, tenint en compte que 

vàrem passar de tenir 100 empleats l’any 2008 a superar els 400 

en l’actualitat, diversificar-nos globalment i acompanyar aquest 

creixement des de HR per a garantir la continuïtat de la nostra 

cultura i dels nostres valors corporatius. 

Esperem que aquest creixement ens faci augmentar el nombre de 

perfils de vendes així com tècnics. La mitjana d’edat actual de la 

nostra plantilla és de 32 anys i actualment comptem amb persones 

de 35 països diferents. 

Entrevista amb Eva Roca 

Talent Selection Director de Softonic 

Nom: Eva Roca 

Posició: Talent Selection Director 

Empresa: Softonic  

Sector: TIC 

Nº treballadors: 400 empleats 

Localització: Barcelona 

Data de l’entrevista: 28/03/2014 

“Apostem per les persones i pels equips de treball amb 

capacitat per a adaptar-se a un entorn exigent i ràpid.” 

Actualment, quins perfils i ocupacions són més demandades 

per l’organització? 

Els perfils més demandats són els tècnics i la seva especialització 

depèn de l’evolució de la companyia. En molts casos, són 

professionals que s’han fet a ells mateixos, aprenent a programar 

pel seu compte i no necessàriament tenen una formació 

universitària superior. El procés de selecció que passen és de dues 

proves online i d’una prova tècnica que es fa a les nostres oficines. 

A aquesta fase de preselecció se li haurà d’afegir l’entrevista 

personal final. Principalment estem buscant perfils de Frontend, 

amb especialització de Javascript, Maquetació (HTML, CSS) i 

disseny i finalment, de Backend, amb domini del llenguatge PHP. 

La posició de PHP és complexa i la necessitat de cobrir aquestes 

posicions és elevada, atès que Softonic té un tràfic de 125.000.000 

d’usuaris únics al mes que realitzen al voltant de 6 milions de 

descàrregues al dia. Els professionals més demandats en aquest 

moment es corresponen amb Data Analyst, Product Managers i 

Regional Sales Managers. Tots ells han de provenir de la indústria 

d’Internet. Apostem per les persones i pels equips de treball amb 

capacitat per a adaptar-se a un entorn exigent i ràpid. Els valors 

que busquem en aquests perfils es sintetitzen principalment en “fer 

el què més t’agrada” i en altres valors com ara el respecte, la 

credibilitat, l’esperit d’equip, la responsabilitat personal i la capacitat 

de superació. 

http://www.softonic.com/


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

perfil que es vol reclutar? 

El canal de selecció que més utilitzem és LinkedIn per a fer recerca proactiva. Els portals 

d’ocupació generalistes els utilitzem sovint per a cercar perfils que no siguin tan 

especialistes i que no siguin de comandaments intermedis. El portal propi i el programa 

intern de referències, són eines de selecció molt utilitzades. Els portals d’ocupació 

sectorials són internacionals i els utilitzem pels programadors amb experiència. En 

menys ocasions, però per a posicions sènior i concretes, utilitzem els serveis dels 

headhunters.  

També fem servir les consultories de selecció de personal per a trobar perfils d’alta 

qualificació, ja que tenim establertes relacions de confiança amb elles i saben què és el 

que busquem. 

Per a alguns projectes concrets, gestionem les cerques mitjançant empreses de treball 

temporal, tant per a alta com baixa qualificació. Tenim també un programa de becaris, 

anomenat University, que s’organitza a través de les universitats i és un canal de 

selecció per a cobrir posicions de baixa qualificació, ja que està orientat a professionals 

sense experiència. Aquest programa està dissenyat per a estudiants de graus tècnics en 

el seu darrer any de carrera. Durant tres mesos, els estudiants reben una formació 

remunerada i, en acabar, els que superen el curs i les proves finals, entren a formar part 

de la plantilla. 

També utilitzem les fires ocupacionals, sobretot per a perfils de recents 

llicenciats/graduats. 

Taula resum dels principals canals de selecció utilitzats per Softonic  

Canals de selecció 
Posicions 

d’alta 

Qualificació 

Posicions de 

baixa 

Qualificació 

Portals d’ocupació generalistes: Infojobs Sí Sí 

Portals d’ocupació sectorials: Són internacionals Sí No 

Xarxes socials: LinkedIn Sí No 

Headhunters: Per a posicions concretes Sí No 

Consultories de selecció de personal: Tècnics específics Sí No 

ETT’s: Per a alguns projectes Sí Sí 

Portal propi i programa intern: Eines de selecció molt utilitzades Sí Sí 

Fires ocupacionals: Recent llicenciats  No Sí 

“El canal de 

selecció que més 

utilitzem és 

LinkedIn per a fer 

recerca proactiva. 

Els portals 

d’ocupació 

generalistes els 

utilitzem sovint 

per a cercar perfils 

que no siguin tan 

especialistes i que 

no siguin de 

comandaments 

intermedis.” 
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http://careers.en.softonic.com/internship-program/


Reptes futurs de captació i 

desenvolupament de talent 

Quins són els reptes futurs que us fixeu a nivell de captació i desenvolupament de talent?  

Els nostres reptes principals consisteixen en continuar aprenent i cercant talent. Volem seguir fomentant el nostre programa 

amb col·laboració amb el màster de programació de la Salle Máster en Programación Web de Alto Rendimiento (MPWAR) 

per a desenvolupadors PHP. El repte de les empreses del sector és tenir perfils nacionals i internacionals però ens estem 

trobant que a Barcelona, tot i que la situació és una mica diferent que la d’Espanya, ens és més difícil trobar els perfils 

professionals sèniors i, de vegades, cal anar a buscar-los a altres països. 

 

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

Les posicions més demandades en el futur seguiran sent les mateixes que estem buscant actualment. Es requeriran 

posicions de tècnics per a treballar, crear i mantenir la web. Els perfils que necessitem cal que tinguin coneixements en 

anglès, però no cal un segon idioma. L’experiència és per a nosaltres més important que la formació: hi ha molts tècnics 

que no han acabat la carrera i que són molt bons programadors. En molts casos, la nostra realitat ens ha fet adonar-nos 

que una formació professional pot arribar a donar als tècnics més capacitats de les que nosaltres requerim, en comparació 

amb una formació universitària específica. 

 

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

a Softonic? 

A una persona que es volgués incorporar a un procés de selecció de Softonic li recomanaria que tingués un nivell d'anglès 

molt preparat, que visqui amb passió el que fa, que tingui moltes ganes de liderar el seu futur i que tingui una gran 

motivació per a tirar els projectes endavant. També valorem molt positivament que comparteixi la visió de la companyia d’un 

entorn exigent on el pilar són les persones. 

“L’experiència és per a nosaltres més important que la 

formació: hi ha molts tècnics que no han acabat la carrera i 

que són molt bons programadors.” 

Cofinancen: A càrrec de: 
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