
CONEIXEMENTS
MÉS VALORATS

Ciberseguretat 
Certificacions Six Sigma  

(estratègia de millora de
processos orientada al client)

Responsabilitat social
i medi ambient
Darrera milla i
e-commerce

Específics
(per exemple, com

pilotar un dron)

DADES
QUE MOUEN
MERCADERIES

LOGÍSTICA

LA NOVA
LOGÍSTICA 

Automatització
i noves tecnologies 

permeten optimitzar 
recursos i temps  

Logística 4.0

De la gestió
de mercaderies

en espais físics a la 
gestió d’informació i 

dades en espais 
digitals

Gestió de 
l’inventari i el 
magatzem

Operacions
i producció 

intralogístiques
lligades a la 
producció
industrial

Gestió
logística

i transport
(B2B, B2C, clients

finals...)

Logística
modular

Aliada
imprescindible de

la indústria 4.0 

Impressió
3D

Blockchain 
Computació

quàntica

Intel·ligència
artificial

Internet
de les
coses 

TENDÈNCIES

ES
NECESSITEN

Negoci

Nous models
de negoci 

Sostenibilitat 

Era de
les dades 

Diferents 
experiències 
de compra i 

gestió  

L’experiència
dels clients al 
centre de tot

Benchmarking 
d’operadors   

Reducció
de la petjada

de carboni
i economia 

circular 

LES
XIFRES

LLOCS DE TREBALL

50.000
A BARCELONA

120.000
A L’ÀMBIT METROPOLITÀ 

12.7% DEL PIB A
CATALUNYA

CATALUNYA

Posició geogràfica
estratègica:

• Centre de la megaregió 
europea 

• Ubicació central en el flux
de mercaderies entre

Àsia i Europa 
• Port de Barcelona i

carreteres com a elements 
diferencials competitius 

ÀREA DE BARCELONA

Gran potencial per a 
consolidar-se com a 
centre de distribució

al sud d’Europa

EL SECTOR

Creixement
exponencial en els 

darrers anys fruit de 
l’impuls de

l’e-commerce  

Empreses
de treball
temporal
(per a perfils

de reforç)

Webs i borses
de treball de: 

• Escoles de logística
• Escoles de negoci 

• Fundacions o
empreses

Borses
genèriques

LinkedIn
(per a perfils

amb experiència)

ESTRATÈGIES 
PER A LA

RECERCA DE 
FEINA REPTES

DE
FUTUR

Incorporació
de més 
dones

ENXARXA’T

I ARA
QUÈ?

FES
EL

CLIC

      Perfils híbrids
amb coneixements 

tecnològics i digitals          Perfils provinents
d’enginyeries amb 

experiència en gestió
de projectes

Big
data

Part essencial
de la transformació 
digital de tots els 

sectors econòmics

Automatització 

 Més
valor afegit: 

professionals que 
supervisen 

l’automatització 
Acceleració de

la transformació 
digital 

 Digitalització
de tota la cadena 

i emergència
de professionals 
de la gestió de 

dades  

 Eliminació 
d’ineficiències

Digitalització

Democratització 
de la impressió 3D  

Producció
de proximitat 

Producte 
personalitzat i 
entrega sota 

demanda 

Flux de 
subministrament 

garantit 

Clients 
omnicanals

i multi- 
experiència 

Entregues
més ràpides i a 
qualsevol lloc 

PERFILS MÉS BUSCATS

Magatzem i repartiment

Administració de control
i seguiment de projectes

i KPI

Gestió de magatzem
i d’equips 

Direcció de logística
i supply 

Comerç exterior i duanes,
lean management i
d’aprovisionament

d’estocs

Plataformes
digitals i anàlisis

de dades Automatització
 de processos 
administratius 

Magatzems 
amb màquines

i robots
(cobots)

Increment
de la qualitat

de la informació 
per la millora

del servei 

https://www.facebook.com/barcelonactiva/
https://twitter.com/barcelonactiva
https://www.linkedin.com/company/barcelona-activa/
https://www.youtube.com/user/videosbarcelonactiva
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/sector/pagina51498/mobilitat-i-logistica.do



