
Entrevista amb… 

Nora Solé 

Directora Regional de RRHH de Leroy 

Merlin 

Sector Comerç 

 

Cofinancen: Elaborat per : 



2 

Què és Leroy Merlin i a què es dedica? 

Leroy Merlin és la marca GSB del grup Adeo, multinacional 

francesa. Som líders a Europa per segon any consecutiu en 

acondicionament de la llar. Estem presents en 13 països amb 

incursió a Àsia, Europa, Rússia, Brasil, etc. i disposem de més de 

300 punts de venda. Tenim previst augmentar la plantilla a 

Catalunya en 300 persones aproximadament, amb una creació 

d'ocupació neta del 15% en els propers dos anys. 

Quins són els objectius de Leroy Merlin pel 2014 i com 

impactaran en la política de RRHH? 

En els propers 2-3 anys, el nostre pla estratègic està ple de 

reptes. Considerem que, poc a poc, la reactivació del consum 

esdevindrà també, progressivament, l’increment de les reformes 

dels habitatges i l'adaptació a les necessitats dels nostres clients.  

Els nostres objectius principals en temes de recursos humans 

són: L’omnicanalitat, com a preparació dels equips per a poder 

atendre als nostres clients a qualsevol hora i des de qualsevol 

lloc. Volem seguir potenciant l’especialització dels nostres equips 

per a donar un millor assessorament com element clau de 

diferenciació i fidelització de contractació externa.  

 

Actualment, quins perfils i ocupacions són més demandades 

per l’organització? 

El perfil principal de la companyia es correspon amb el d’un 

venedor sensible a les necessitats del client i especialitzat en el 

producte. Busquem col·laboradors per formar part del nostre 

equip amb ganes d'aprendre, amb passió pel comerç i que 

s'adaptin als nostres valors. 

A la companyia apostem per una formació i un desenvolupament 

especialitzat; invertim per a construir una trajectòria professional 

amb els col·laboradors. Pel que fa als requeriments, demanem 

estudis de grau mitjà o grau universitari. Les competències 

requerides es corresponen amb: orientació al client, flexibilitat i 

adaptació al canvi, iniciativa i treball en equip.  

Per a trobar aquests perfils disposem d’una eina interna de 

selecció i fomentem molt els contractes de pràctiques 

d’estudiants. Recentment ens han fet un reconeixement a nivell 

nacional pel programa de Beques que potenciem en totes les 

nostres superfícies comercials. 

Entrevista amb Nora Solé 

Directora regional de RRHH de Leroy Merlin 

Nom: Nora Solé 

Posició: Directora regional de Recursos Humans (RRHH) 

Empresa: Leroy Merlin  

Sector: Comerç 

Nº treballadors: 850 empleats a Catalunya 

Localització: Barcelona 

Data de l’entrevista: 05/05/2014 

“A la companyia apostem per una formació i un desenvolupament 

especialitzat; invertim per a construir una trajectòria professional 

amb els col·laboradors.” 

http://www.leroymerlin.es/
http://www.leroymerlin.es/
http://www.leroymerlin.es/


Principals canals de selecció 

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

perfil que es vol reclutar? 

Per a posicions bàsiques com logística, comerç i línia de caixa, utilitzem Infojobs. Tot i 

que utilitzem Linkedin molt sovint per a posicions d’alta qualificació, també l’utilitzem, en 

menys ocasions, com a canal de selecció per a posicions de baixa qualificació.  

Per a posicions d’alta qualificació, com per exemple membres del comitè de direcció de 

les tendes, portem a terme la selecció amb Partners especialitzats, en ocasions 

puntuals, així com quan el nivell d’especialització requerit és molt específic.  

Només utilitzem les ETT’s per a períodes concrets, com per exemple en època 

d’inventaris. Un canal de selecció molt utilitzat són les borses de treball de: col·legis 

professionals, universitats, escoles de negoci i centres de formació professional.  

En el cas d’apertura de locals, contactem amb l’Ajuntament corresponent per a fomentar 

la contractació de proximitat. 

La web corporativa de l’empresa s’utilitza sovint, tant per a perfils sense especialització 

com per a perfils d’alta qualificació. 

Finalment, tot i que funcionen de forma diferent a la península que a les illes (Balears i 

Canàries), un altre canal de selecció utilitzat són les fires ocupacionals. En el cas de les 

illes (Canàries i Balears) els resultats de les fires ocupacionals són molt positius.  

Taula resum dels principals canals de selecció utilitzats per Leroy Merlin 

Canals de selecció 
Posicions 

d’alta 

Qualificació 

Posicions de 

baixa 

Qualificació 

Portals d’ocupació generalistes: Infojobs No Sí 

Xarxes socials: LinkedIn Sí Sí 

Partners especialitzats: Headhunters i consultores de selecció de personal Sí No 

ETT’S: Per a períodes concrets 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 

Fires ocupacionals: Com a eina de selecció i visibilitat de la marca Sí Sí 

“Un canal de 

selecció molt 

utilitzat són les 

borses de treball de: 

col·legis 

professionals, 

universitats, escoles 

de negoci i centres 

de formació 

professional.” 
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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? 

A nivell de captació i desenvolupament de talent ens fixem tres reptes i objectius: L’omnicanalitat, com a preparació dels 

equips per a poder atendre als nostres clients des d'on vulguin, a l'hora que vulguin i donar resposta a la necessitat que 

requereixin. Tot i ser una gran superfície, volem ser referents en l'assessorament al client, continuar creixent i treballant 

d’acord als nostres valors principals i acompanyar als nostres col·laboradors en el seu desenvolupament. D'aquesta 

manera, en el 2013, el 100% de Directors de superfície han estat promoció interna, i més del 70% de llocs directius a nivell 

nacional han estat, també, de promoció interna. 

 

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

En un futur volem atraure perfils amb una combinació més competencial en comptes de només coneixements tècnics. Els 

professionals que es demandaran hauran de disposar d’uns coneixements tècnics de producte i d’una actitud proactiva i 

vocació de servei. Creiem que les escoles de formació professional de segon grau i les formacions universitàries 

relacionades amb l’enginyeria, ADE i àrees de Comerç, ofereixen bones sortides professionals als treballadors d’aquest 

sector.  

 

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

Leroy Merlin? 

La meva primera recomanació seria dir-li que és imprescindible que li agradi tractar amb clients; si no li agraden les 

persones, no serà feliç en aquest sector. En el cas dels venedors o professionals de línia de caixa, els hi aconsellaria que 

tinguin passió pels clients, que siguin dinàmics i creatius per a ajudar-nos a fer somiar al client i que l'experiència de compra 

sigui cada cop més positiva. En el cas dels managers, els hi recomanaria que disposin d’una alta orientació a les persones, 

que els hi agradi el comerç i disposin d’orientació a resultats. Quan una persona s’incorpora a la nostra companyia volem 

que aprofiti aquesta nova oportunitat, que sigui ambiciós i alhora humil. Que es pregunti què pot donar des de la humilitat 

per a poder aprendre i compartir. En el cas que sigui una primera experiència, que disposi d’esforç d’aprenentatge i que 

treballi pensant en el llarg termini i en la gran oportunitat que significa entrar a formar part d'una multinacional com Leroy 

Merlin amb projecció i creixement. 

“Quan una persona s’incorpora a la nostra companyia volem que 

aprofiti aquesta nova oportunitat, que sigui ambiciós i alhora humil. 

Que es pregunti què pot donar des de la humilitat per a poder 

aprendre i compartir. ”  
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