El Corte Inglés [1] és un grup empresarial espanyol, líder a Espanya i el desè grup de distribució a Portugal. Està
format principalment pels grans magatzems El Corte Inglés -que representen el 59% del pes del grup-, Hipercor,
Opencor, Supercor, Sfera, Telecor, Viajes El Corte Inglés, Bricor, Óptica 2000 i Informática El Corte Inglés, entre
d’altres.
Aquesta empresa compta amb un total de gairebé 100.000 persones empleades en el conjunt del territori
espanyol, amb un 94% de la plantilla amb contracte fix i el 69% a jornada completa.
Les oportunitats laborals d'aquesta empresa solen arribar sobretot en èpoques de l'any en què es preveu més
afluència de clients, com per exemple a l'estiu, durant les rebaixes i per la campanya de Nadal.

Com pots accedir-hi?
El departament de recursos humans de Barcelona de El Corte Inglés ens informa que per poder fer arribar el
nostre CV a qui s’ocupa de la selecció del personal tenim dues opcions: enviar-ho mitjançant correu electrònic a
l’adreça seleccionpersonalbarcelona@elcorteingles.es o bé lliurar-ho presencialment a Barcelona al carrer
Bolívia 234, 1ª planta. Així optarem a poder entrar a totes les empreses del grup menys Opencor, que compta
amb un departament propi de recursos humans: haurem d’enviar el nostre CV a
seleccionopencorcataluna@elcorteingles.es.

Quines ofertes de treball pots trobar?
En ser un grup empresarial molt gran hi ha diferents tipus de llocs de feina; els més buscats són els següents:
depenent/a, venedor/a, mosso/a de magatzem, comercial, caixer/a, reposador i administratiu/va. A més hi ha
perfils més específics com per exemple a les botigues d’òptica, a l’agencia de viatges, a la botiga de bricolatge
o a la secció d’informàtica.

Perfil buscat
A les diferents empreses que pertanyen al grup El Corte Inglés es busquen perfils diferents, es valoraran
qualitats personals, formació i experiència segons els llocs de treball específics, per això no existeix un perfil
concret per a treballar en aquest grup empresarial. Com a la majoria d’empreses, es valoren qualitats com la
capacitat de treball en equip, el compromís, la responsabilitat i una actitud positiva.
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