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TALLER DE SELECCIÓ PER COMPETÈNCIES  

 
    

Quins criteris tens en compte a l’hora de seleccionar un/a treballador/a?Quins criteris tens en compte a l’hora de seleccionar un/a treballador/a?Quins criteris tens en compte a l’hora de seleccionar un/a treballador/a?Quins criteris tens en compte a l’hora de seleccionar un/a treballador/a?    

Quins factors et porten a decidir a mantenir o acomiadar un/a Quins factors et porten a decidir a mantenir o acomiadar un/a Quins factors et porten a decidir a mantenir o acomiadar un/a Quins factors et porten a decidir a mantenir o acomiadar un/a 

treballador/a?treballador/a?treballador/a?treballador/a?    

 

Sovint SELECCIONEM PER REQUISITS com la titulació, el temps 

d’experiència, etc, però ACOMIADEM PER MANCA DE COMPETÈNCIES, 

ja que en molts casos la persona seleccionada no té “l’ ACTITUD” què 

esperàvem… 

 

    

Com podem identificar les Com podem identificar les Com podem identificar les Com podem identificar les     

competències clau en els competències clau en els competències clau en els competències clau en els     

processos de selecció i comprocessos de selecció i comprocessos de selecció i comprocessos de selecció i com    

les podem plasmar en una les podem plasmar en una les podem plasmar en una les podem plasmar en una     

oferta doferta doferta doferta de feina?e feina?e feina?e feina?    

    

El convidem a conèixer  

algunes de les tècniques 

 

 

 

SUCCES IS NOT ALWAYS WHAT YOU SEE 

 

DIMARTS 22 DE MAIG DE 2018 de 9.45 a 14.00h al Centre de Serveis a les 

Empreses Can Muntanyola (C/ del Mig 22, PI. Palou. Granollers) 

DIRIGIT A: Responsables d’empreses del Vallès Oriental propietaris/es, 

directors/es i/o professionals de RRHH que porten a terme la 

selecció, formació i/o gestió de l’equip humà de l’organització. 

 

OBJECTIUS:  Conèixer el Sistema de Gestió de l’Equip Humà per 

competències i les coordenades clau d’aplicació pràctica de la 

selecció per competències. 

 

PROGRAMA I CONTINGUTS 

 

09.45-10.00h Arribada i acreditacions 

10.00-10.30h  Benvinguda Institucional i presentació 

10.30-11.00h  Ponència: La gestió per competències a càrrec de Marta 

Colomer i Camon experta en Gestió de persones per 

Competències. 

11.00-11.30h  Experiències: cas de l’empresa Solchem Nature, S.L.U. que ha 

incorporat la metodologia d’avaluació de competències en els 

seus processos de selecció. Exposició dels beneficis obtinguts 

11.30-12.00h  Cafè i Networking 

12.00-13.45h  Taller: la selecció per competències, coordenades pràctiques 

13.45-14.00h  Conclusions i comiat 

 

ORGANITZA: Programa Vallès Oriental Motor de Granollers Mercat amb la 

col·laboració de Marta Colomer i Camon, consultora social i 

d’empresa. 

 

INSCRIPCIÓ: Reserva la teva plaça a través de 

mchamorro@ajuntament.granollers.cat 

  O bé trucant a 93 861 13 90 Mireia Chamorro Servent 


