Es comunica l’inici del procés de selecció per cobrir una vacant temporal de:

La missió del lloc de treball és la d’assumir el suport tècnic òptim vers la captació de talent extern i la
identificació de talent intern que respongui millor a les necessitats de cobertura de vacants que hi puguin
anar havent en l’organització, així com garantir la consecució dels objectius i les tasques que en cada moment
li vagin encomanant vinculades principalment a la resta d’àmbits del Servei/Àrea.

FUNCIONS PRINCIPALS:


Fer entrevistes per identificar els aspectes més rellevants de la cobertura, del perfil dels/de les
candidats/ates que s’hagi de seleccionar. Redacció d’informes i presentacions, disseny i
elaboració de les dinàmiques de grup —Assessment Centre— i de qualsevol altre tipus de prova
que es consideri adient, realització de Tribunals de Concurs-Oposició, redacció d’avisos-anuncis,
reclutament-recepció i selecció de candidatures rebudes, convocatòria de candidats/ates, procés
selectiu, passació, correcció, baremació de tests psicotècnics i proves culturals-específiques
diverses, valoració dels resultats de les proves realitzades i elecció dels/de les candidats/ates més
ajustats/ades.



Realització d’informes i argumentació i presentació de candidatures i de la terna finalista al
peticionari (redacció d’argumentacions conductuals i competencials i resum de l’historial
professional-CV, així com la resta de proves realitzades). Elecció final conjunta amb el peticionari.
Coordinació de les proves mèdiques amb Salut Laboral —com a pas previ a la incorporació— i
amb PRL —per a la formació que calgui rebre en aquest àmbit a la seva incorporació—.



Acompanyament i seguiment de les incorporacions noves en la correcta adequació al seu lloc de
treball, tot elaborant informes, presentacions, fitxes, qüestionaris, etc. Participar en els plans
establerts per identificar i avaluar el potencial, així com col·laborar en la coordinació i els
projectes de desenvolupament als professionals de TMB.



Realització de qualsevol altra tasca que pugui indicar la seva Prefectura/Direcció, que sigui
necessària per al servei que hagi de prestar, i que estigui contemplada dins de les tasques
susceptibles de se realitzades per qualsevol psicòleg/òloga titulat/ada, en el seu exercici ple, lliure
i complet de la professió.

REQUERIMENTS:







Titulació oficial homologada de llicenciatura o grau en psicologia. Es demanarà l’acreditació oficial
de la titulació.
Un mínim de tres anys d’experiència professional contrastada en el desenvolupament de tasques
tècniques en departaments de selecció (tècnic/a de selecció).
Coneixement de la legislació vigent vinculada a l’àmbit tècnic assignat/ada (LOPD).
Domini del català i del castellà, tant orals com escrits.
Coneixements avançats en les eines ofimàtiques del paquet Office: Word, Excel, PowerPoint.
Coneixement d’altres plataformes de cerca: LinkedIn, Infojobs, etc.

ES VALORARÀ:


Disposar de postgrau o màster en l’àmbit dels recursos humans.
Aportar experiència en gestió de processos massius o de gran volum.

Tenir coneixements d’idiomes, preferentment anglès i francès.
 Aportar coneixements en l’eina SAP RH.


Característiques personals:
Entre les capacitats, habilitats i competències personals que ha de tenir la persona seleccionada s’han de
trobar les següents:






Eficàcia personal: iniciativa, flexibilitat, autocontrol i organització del temps propi.
Interpersonals: orientació al client, treball en equip i comunicació.
Gestió dels recursos: planificació i organització, presa de decisions i gestió de conflictes.
Gestió d’idees i informació: creativitat, innovació i pensament analític.
Lideratge: impacte i influència.

Altres:



Responsabilitat, autonomia, rigor, discreció i confidencialitat.
Motivació, predisposició, disponibilitat i compromís amb les persones i l’organització.

S’OFEREIX:




Tipus de contracte: temporal (interinatge)
Jornada: parcial.
Categoria: tècnic agregat H (retribució segons conveni).

LES PERSONES INTERESSADES han d’enviar la seva candidatura mitjançant el web de TMB (www.tmb.cat),
apartat “Treballa amb nosaltres”, oferta “PSICÒLEG/ÒLOGA DE SELECCIÓ - Ref. 95870”, adjuntant-hi el CV
actualitzat amb una fotografia recent. El termini màxim per fer-ho és fins a les 23.59h del dia 10 de novembre
del 2019.
Al CV, cal fer-hi constar clarament les dades següents: nom i cognoms, telèfons de contacte, adreça
electrònica, adreça postal, DNI, data de naixement i titulacions acadèmiques finalitzades.
Cal incloure-hi, també, un detall exhaustiu de l’experiència laboral aportada: tipologia de l’empresa en la
qual s’ha treballat i la durada, les funcions i les activitats (volum i tipologia de processos gestionats, perfils
cercats, bateries de proves psicotècniques emprades, experiència en Assessment Centre...) desenvolupades
a cada empresa. NO S’ACCEPTARÀ CAP CANDIDATURA QUE NO APORTI TOTES LES DADES ESMENTADES
(titulacions, coneixements i especialitats incloses).
Es farà una preselecció de currículums segons els criteris de formació, els coneixements i l’experiència laboral
descrits. Les persones preseleccionades seran convocades a les proves mitjançant correu electrònic.
Totes les candidatures que no rebin cap notificació en un termini de 30 dies (un cop acabat el termini de
recepció de candidatures) es consideren no preseleccionades.
Les persones seleccionades passaran a exercir provisionalment les noves funcions durant un període de prova
de 6 mesos de desenvolupament efectiu de les funcions principals. Si aquesta prova fos favorable, seran
confirmades en el càrrec. En cas contrari, tornaran a la seva categoria o el seu nivell de classificació
professional anterior i lloc de treball de procedència.

Barcelona, 30 d’octubre del 2019

