
 

 

 

Job Market Place Barcelona Activa  

Saló Internacional de la Logística – SIL 2018 

 

 

Empreses i Perfils que cerquen: 

 

1. CELSA – 2 perfils: 

 

      - Tècnic/a de contractació - Transport per ferrocarril  

      - Tècnic/a de contractació - Transport per carretera 

 

2. DECATHLON – 3 perfils: 

 

- Gestor/a de Duanes  

- Responsable del Departament Logístic 

- Operari/ària tècnic/a del Departament Logístic 

 

 

3. DSV ROAD SPAIN – 4 perfils: 

 

- Road Freight Forwarder (Agent de càrrega terrestre) 

- Air-Sea Costumer Service (Aire o Mar) 

- Freight Forwarder (Agent de càrrega terrestre) JÚNIOR  

- Indoor Sales (Servei intern de vendes) 

 

 

4. DUPESSEY IBÉRICA – 2 perfils: 

 

- Gestor/a de Flotes  

- Administratiu/iva - Transport / Magatzem  

 

 



 
 

 

 

CELSA – Descripció dels perfils professionals  

                   

                   

NOM DEL PERFIL  
CERCAT 1 Tècnic/a de contractació - Transport per ferrocarril 

FUNCIONS I TASQUES 

Planificar, oferir i contractar el transport ferroviari dels productes venuts pel Departament 
Comercial, segons les seves especificacions.  
Garantir el lliurament dels productes a la clientela.  
Resoldre incidències.  
Col·laborar en les accions de millora contínua. 

FORMACIÓ REGLADA 
Mínim de FP II o Cicle Formatiu de Grau Superior.  
Valorable Enginyeria Tècnica o Superior. 

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

Idiomes: Anglès imprescindible, Francès recomanable. 

EXPERIÈNCIA Recomanable tenir experiència en el sector ferroviari. 

ALTRES REQUERIMENTS Recomanable tenir coneixements de SAP, TMS JDA I2 

                   

NOM DEL PERFIL 
CERCAT 2 Tècnic/a de contractació - Transport per carretera 

FUNCIONS I TASQUES 

Planificar, oferir i contractar el transport per carretera dels productes venuts pel 
Departament Comercial, segons les seves especificacions.   
Garantir el lliurament dels productes a la clientela. 
Resoldre incidències. 
Col·laborar en les accions de millora contínua.  

FORMACIÓ REGLADA 
Mínim de FP II o Cicle Formatiu de Grau Superior.  
Valorable Enginyeria Tècnica o Superior. 

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

Idiomes: Anglès i Francès imprescindibles. 

EXPERIÈNCIA Experiència en el sector del transport de carretera d'exportació. 

ALTRES REQUERIMENTS Recomanable tenir coneixements de SAP, TMS JDA I2 



 
 

 

 

DECATHLON – Descripció dels perfils professionals 

                   

NOM DEL PERFIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
CERCAT 1 Gestor/a de Duanes 

FUNCIONS I TASQUES 

 

L'objectiu és posar a disposició els productes esportius garantint una importació / 
exportació a temps, amb documents de qualitat i evitant bloquejos.   
  
Per assolir aquest objectiu, caldrà que la persona gestora realitzi funcions com ara:  
 
- Gestionar el nexe entre els equips d'exportació en origen i l'entrada de la mercaderia 
en Europa. 
 
- Gestionar amb les nostres oficines internacionals els terminis i la documentació per a 
la preparació i despatx de mercaderies. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- Controlar la documentació i preparar les declaracions a la duana.  
 
- Planificar amb els magatzems Decathlon el lliurament de la mercaderia.  
 
- Gestionar els controls de la mercaderia a la Terminal i la seva sortida de port. 

FORMACIÓ REGLADA 
Llicenciatura o Grau en ADE, Empresarials o similar. 
Molt valorable Màster o Especialització en Comerç Exterior i/o Logística.  

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

Idiomes: Anglès imprescindible. Francès molt valorable.  

EXPERIÈNCIA 

No es requereix experiència prèvia però es valorarà molt positivament l'interès per 
l'àmbit internacional. Es tracta d'un ofici on realitzarà tota la tramitació documental dels 
despatxos de contenidors. És per això que és preferible un perfil més tècnic que tingui 
interès / estudis en l'àrea jurídica, fiscal, de comerç exterior, transport marítim, etc. 

ALTRES REQUERIMENTS 

Imprescindible persona esportista.  
 
Persona proactiva i amb capacitat de reacció, que cerqui sempre l'optimització i 
simplificació de processos. Amb capacitat de treball en equip.  

 

 

 



 
 

 

 

NOM DEL PERFIL                                                                                                                                                                                                                    
CERCAT 2 Responsable del Departament Logístic 

FUNCIONS I TASQUES 

                                                                                                                                                                                                                                                            
Contractació, seguiment, gestió i desenvolupament d'un equip de 15-30 operaris/àries 
tècnics i tècniques de logística. 
 
Gestió d’estocs i comandes per la clientela de tota Europa, buscant la millora contínua 
en cada procés. 
 
Gestió d'un compte d'explotació i responsabilitat sobre els resultats econòmics derivats 
de la pròpia activitat. 

FORMACIÓ REGLADA Persona recentment titulada: Llicenciatura, Diplomatura, CFGS o CFGM. 

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

Important el domini de l’Anglès o el Francès.   

EXPERIÈNCIA No imprescindible, però sí valorable tenir experiència prèvia en gestió d'equips. 

ALTRES REQUERIMENTS Imprescindible persona esportista.  

                   

NOM DEL PERFIL                                                                                                                                                                                                                      
CERCAT 3 Operari/ària tècnic/a del Departament Logístic 

FUNCIONS I TASQUES 

Recepció i preparació de comandes.  
Gestió d’estocs.  
Expedició. 
Gestió de l'activitat d'emmagatzematge.                                                                                                                                                                              
Tasques administratives. 

FORMACIÓ REGLADA No imprescindible, però recomanable estudis en curs. 

EXPERIÈNCIA No és necessària. 

ALTRES REQUERIMENTS Imprescindible persona esportista. 

 

 



 
 

 

DSV ROAD SPAIN – Descripció dels perfils professionals 

                   

                   

NOM DEL PERFIL  
CERCAT 1 

ROAD FREIGHT FORWARDER  
(Agent de càrrega terrestre) 

FUNCIONS I TASQUES 

Gestió i coordinació íntegra de tràfics d'exportació i/o d'importació. 
Contractació de vehicles de transport internacional.  
Atenció a la clientela. 
Gestió de documentació duanera. 

FORMACIÓ REGLADA CFGS en Transport i/o en Comerç Internacional o bé Grau en Econòmiques. 

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

Formació específica en transport. 

EXPERIÈNCIA 1 - 2 anys en lloc de treball similar. 

ALTRES REQUERIMENTS 

Nivell alt d'ANGLÈS i valorable el coneixement d'una segona llengua. 
 
Indispensable vehicle propi per arribar al lloc de feina: Rubí 

                   

NOM DEL PERFIL  
CERCAT 2 AIR-SEA COSTUMER SERVICE (Aire o Mar) 

FUNCIONS I TASQUES 

Coordinació de bookings i/o càrregues.  
Preparació i lliurament de documentació per a despatx. 
Facturació i seguiment dels enviaments. 

FORMACIÓ REGLADA CFGS en Transport i/o en Comerç Internacional o bé  Grau en Econòmiques. 

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

Formació en transport i logística. 

EXPERIÈNCIA 1 - 2 anys en lloc de treball similar. 

ALTRES  

Nivell alt d'ANGLÈS i valorable el coneixement d'una segona llengua. 
 
Indispensable vehicle propi per arribar al lloc de feina: Rubí 

 



 
 

 

 

NOM DEL PERFIL  
CERCAT 3 Freight Forwarder (Agent de càrrega terrestre) JÚNIOR 

FUNCIONS I TASQUES 

Gestió i coordinació íntegra de tràfics d'exportació i/o importació.  
Contractació de vehicles de transport internacional.  
Atenció a la clientela.  
Gestió de documentació duanera. 

FORMACIÓ REGLADA CFGS en Transport o en Comerç Internacional. 

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

Formació específica en transport. 

EXPERIÈNCIA No es requereix, només tenir ganes d'aprendre. 

ALTRES REQUERIMENTS 

 
Contracte de pràctiques. 
 
Indispensable vehicle propi per arribar al lloc de feina: Rubí 
 

        

 
           

NOM DEL PERFIL  
CERCAT 4 Indoor Sales (Servei intern de vendes) 

FUNCIONS I TASQUES 

Prospecció telefònica i concertació de visites. 
Tarifació i seguiment de preus a la clientela.   
Gestió interna de les tasques relacionades amb la sol·licitud de preus i seguiments. 

FORMACIÓ REGLADA CFGS en Transport o en Comerç Internacional  o bé Grau en Econòmiques 

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

Formació específica en transport. 

EXPERIÈNCIA 1 - 2 anys en lloc de treball similar. 

ALTRES REQUERIMENTS 

 
Nivell alt d'ANGLÈS i valorable el coneixement d'una segona llengua. 
 
Indispensable vehicle propi per arribar al lloc de feina: Rubí 
 

 

 



 
 

 

DUPESSEY – Descripció dels perfils professionals 

                   

                   

NOM DEL PERFIL  
CERCAT 1 Gestor/a de Flotes 

FUNCIONS I TASQUES 
Optimització de la flota de vehicles tautliner de càrrega completa i fraccionada amb 
destinació França, amb contacte amb clientela i conductors/ores.  

FORMACIÓ REGLADA Graduat Escolar o similar.  

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

Coneixements dels vehicles Tautliner (transport de càrrega comercial, normalment 
camions de cos rígid).  

EXPERIÈNCIA Mínima de 3 anys en lloc de treball similar. 

ALTRES REQUERIMENTS Imprescindible el domini de la llengua francesa. 

                   

NOM DEL PERFIL  
CERCAT 2 Administratiu/iva - Transport / Magatzem 

FUNCIONS I TASQUES 

Control de factures de les empreses proveïdores y la comptabilització de les mateixes. 
Control de CMRs i albarans.   
Gestió de cobraments, amb contacte directe amb la clientela per respectar els 
venciments de les factures.  

FORMACIÓ REGLADA FP Administrativa o similar. 

FORMACIÓ 
COMPLEMENTÀRIA 

Coneixements de CMRs (Contracte de Transport Internacional de Mercaderies per 
Carretera). 

EXPERIÈNCIA Mínima de 3 anys en lloc de treball similar. 

ALTRES  REQUERIMENTS Molt valorable el domini de la llengua francesa. 

 


