Carrefour [1]és una cadena multinacional de distribució d'origen francès i que va instal·lar el primer
hipermercat de tota Europa al 1963. És el primer grup europeu i segon mundial del sector.
Al territori espanyol Carrefour té hipermercats, supermercats, botigues de proximitat, agències de viatges,
estacions de servei i un operador virtual de mòbil, sumant unes 50.000 persones treballadores.
A la seva pàgina web ens diuen que “Carrefour es compon d'un equip jove, amb una edat mitjana de 33 anys.
Està compost en un 68% per dones i del total d'empleats el 78% té contracte indefinit. Tracem la carrera
professional juntament amb els nostres col·laboradors per enriquir-nos de la nostra destresa col·lectiva”.
Des del 2012, Carrefour Espanya ha incorporat 1.600 joves universitaris per llocs de comandament i obertura
els caps de setmana. Un any abans, la companyia va crear la Escola d'Oficis, per contribuir a la formació de
desocupats com a professionals de frescs. Aquest projecte ha format a 312 persones, de les quals un 98% són
plantilla del grup.
Com pots accedir-hi?
Carrefour compta amb un apartat dins de la seva web on podem enviar la nostra candidatura
http://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/ [2]. A la pàgina haurem d’emplenar un
formulari amb les nostres dades personals, escollir la província on volem treballar i el perfil que més ens
interessa i al final hem de posar el nostre CV en format text.
Quines ofertes de treball pots trobar?
Els perfils que busquen són els següents: auxiliar de reposició, finances i assegurances, gerent, línia de caixa,
professional de frescos, responsable de botiga, seu Carrefour, venedor electrònica o viatges. A la pàgina
http://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/puestos-de-trabajo/ [3] trobarem més detalls sobre cadascú
d’aquests perfils.
Perfil buscat
Per poder treballar a Carrefour hem de ser: compromesos/es (treballen amb professionals involucrats que
s'esforcen per aportar valor i solucions), atents/es (amb les persones empleades, perquè evolucionin en el seu
treball i sàpiguen donar el millor d'elles en cada moment) i positius/ves (es prenen cada repte amb energia i
entusiasme. Volen encantar la vida dels clients i empleats).
Etiquetes: empreses [4], ofertes de treball [5]
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