Leroy Merlin [1] és una multinacional d’origen francès especialitzada en bricolatge, venda de equipament per a
la llar i el jardí, decoració i construcció.
A les 55 botigues repartides per tot l’estat espanyol treballen més de 8000 persones i segon dades de la
mateixa empresa, més del 90% dels llocs directes generats es corresponen amb contractes indefinits. L’any
passat, Leroy Merlin va crear 800 llocs de treball directes a tot Espanya, gràcies a l'obertura de 7 nous centres.
A la Comarca del Barcelonès hi ha 2 botigues ubicades a: Barcelona (C.C. La Maquinista), Badalona i molt a prop
es troben les botigues de Sabadell i de Sant Boi de Llobregat.
Leroy Merlin España ha estat inclosa entre les cinc millors empreses per treballar a Espanya segons The Great
Place to Work Institute. Concretament, Leroy Merlin ocupa en aquesta edició el cinquè lloc en la llista Best
Workplaces Espanya 2013, en l'apartat d'empreses de més de 1.000 empleats.
Com pots accedir-hi?
Des d’aquesta pàgina http://empleo.leroymerlin.es/ [2] es poden trobar les ofertes de feina actuals. Aquest
portal ens permet apuntar-nos als llocs de treball oferts prèvia registració (on hem de posar les nostres dades
personals, la nostra formació, l’experiència, els idiomes, etc.)
Quines ofertes de treball pots trobar?
Els llocs de treball que s’ofereixen es divideixen entre botiga i oficina. A les botigues podem treballar com a
venedor/a, caixer/a, reposador/a, administratiu/va i equip de direcció; i a les oficines hi ha llocs de feina als
següents sectors: financer, informàtic, organització/projectes, logística, màrqueting, central de compres,
recursos humans i expansió/desenvolupament.
Hem pogut parlar amb el departament de RRHH de la botiga de Sant Boi de Llobregat. Ens ha dit que els perfils
que solen buscar a aquesta botiga són: caixer/a, venedor/a, reposador/a i mosso/s de magatzem. Prefereixen
que les persones tinguin com a mínim un títol de formació professional (encara que no sigui imprescindible) i
que estan especialment interessats en persones amb llicenciatures en enginyeria, arquitectura i ADE amb
experiència en vendes i de cara al públic.
Perfil buscat
L'essència de la política de recursos humans de Leroy Merlin gira al voltant de quatre eixos que marquen la
cultura i filosofia de la companyia: compartir el voler, gràcies a un projecte d'empresa com a objectiu comú,
compartir el saber, a través de la informació i la formació dels equips, compartir el poder, mitjançant
participació en la presa de decisions de forma quotidiana, i, finalment, compartir l'haver, amb el repartiment de
beneficis que gràcies al seu treball han contribuït a generar els equips.
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