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5 claus per seleccionar al candidat que necessites.
Guia perquè la teva empresa triomfi

Introducció
Triomfar en un procés de selecció és triar al candidat que major aportació pot fer a 
l'empresa. Però fer aquest trajecte en solitari sol despertar dubtes que dificulten 
assegurar l'èxit.

• Necessito cobrir un lloc però no vull perdre molt temps, quin procés és el 
més eficient?

• Tinc pocs candidats, segur que el que busco està entre ells?

• Tinc molts candidats, quin trio?

• Què puc fer per seleccionar el més adequat?

• Com puc assegurar-me que he fet la millor selecció possible?

Et resulten familiars aquests dubtes? 
L'equip de ITM ha preparat la guia “5 
claus per seleccionar al candidat que 
necessites” per resoldre't aquestes i 
altres preguntes relacionades amb el 
procés de selecció. Amb aquestes 
pistes guanyaràs confiança i et 
resultarà molt més senzill prendre 
decisions.

Volem que la teva empresa seleccioni al millor candidat i t'ajudarem en cada etapa 
del procés perquè caminant junts arribarem més lluny. 

http://www.itmett.com
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5 claus que faran que el teu procés de selecció sigui un èxit 
El procés de selecció s'adapta al lloc i a l'empresa, així que hi ha alguns més 
complexos que altres. Les 5 etapes més habituals poden reduir-se a 3 en processos 
més àgils o estendre's a 7 quan es vol cobrir un lloc de major responsabilitat, per 
exemple.

La clau d'un procés d’èxit és prendre la millor decisió en cadascuna de les seves 
etapes. Per això l'equip de ITM ha recopilat per a tu les 5 claus que et faran 
avançar sense dubtes.

Pots llegir aquesta guia seguint el procés complet o solament les claus si ja estàs 
familiaritzat amb ell.

http://www.itmett.com
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Preselecció 
La primera etapa és la més estratègica: l'oferta que publiquis servirà per fer una 
preselecció dels candidats. Per això des de ITM no et recomanem que utilitzis 
sempre la mateixa, adapta-la a cada lloc amb l'experiència d'ofertes anteriors.

Què estàs oferint?
Si la teva oferta d'ocupació és igual a la d'altres empreses, se't presentaran els 
mateixos candidats. L'estructura clàssica, detallant el que es busca i el que 
s'ofereix, pot no representar el teu posicionament o valors diferencials: assegura't 
que la teva oferta tingui la mateixa personalitat que la teva empresa. Si ets 
innovador, la teva oferta també ha de ser-ho.

Fes-la atractiva, però no per atreure a un gran nombre de candidats, només has de 
seduir als que vulguis que s'inscriguin.

Com ho expliques?
Tria bé les paraules que utilitzes perquè transmeti 
l'ambient de treball que trobaran els candidats, no 
solament les seves tasques i responsabilitats. 
L'oferta serveix de primera criba perquè els 
candidats es descarten a si mateixos i no es 
presenten quan no se senten identificats d'alguna 
manera després de llegir-la.

Per cridar l'atenció dels millors candidats, han de 
llegir l'oferta i imaginar-se treballant en la teva 
empresa.

On buscar?
Els llocs on fas difusió de l'oferta són igual d'importants que la mateixa oferta 
d'ocupació. Es tracta d’apropar-la als candidats així que has de triar segons el 
perfil que estiguis buscant: no et quedis solament en portals generalistes, aprofita 
llocs especialitzats on tinguis més probabilitats de trobar a qui busques.

http://www.itmett.com
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La clau és…
Utilitzar la preselecció per descartar els candidats menys adequats i atreure 
solament els que a priori semblen millors. 

Si aquesta etapa del procés acaba amb una llista molt llarga de candidats, és que 
has fet una oferta massa genèrica per a persones que busquen ocupació, però no 
necessàriament el lloc que estàs oferint. Més candidats no significa que vagin a 
ser millors. És preferible tenir pocs CV però que siguin potencialment adequats. 

La qualitat és millor que la quantitat, durant tot el procés, però en la primera etapa 
resulta encara més evident perquè condiciona la resta: si comences amb molts 
candidats, la selecció et portarà més esforç per trobar a l'adequat.

Exemples d'ofertes que no creuries
Una oferta pot destacar per 2 motius: pel lloc que vol cobrir i per la forma en què 
crida l'atenció del candidat.  

http://www.itmett.com
http://www.cinconoticias.com/ofertas-de-trabajo-increibles/
https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/publicidad/10-anuncios-de-trabajo-increibles-pero-ciertos
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Contacte inicial
Després de fer la primera preselecció de candidats sobre el paper o la pantalla, 
arriba el moment de presentar-te a ells per confirmar la teva primera impressió.

Quan donar el primer pas?
El procés de selecció no acaba fins que es 
contracta al candidat, però les diferents 
etapes sí poden tancar-se abans: si no 
deixes de rebre CVs, no podràs centrar-te 
en el següent pas i estaràs donant falses 
esperances als últims que s'inscriuen 
perquè semblarà que encara tenen 
possibilitats.

No deixis passar molt temps entre el tancament de l'oferta i el primer contacte 
amb els preseleccionats. Si eternitzes el procés, t'arrisques a perdre al candidat 
ideal perquè el seu interès pot canviar o potser s'ha presentat a altres llocs. Ajuda't 
del teu equip en ITM per ser més àgil.

Què li explicaràs?
Si dónes la resposta per correu electrònic, el teu missatge ha de contenir tota la 
informació que està esperant saber el candidat preseleccionat.

Si realitzes una trucada telefònica, tingues preparat un guió amb les respostes a 
les preguntes que esperes que et facin. Així donaràs la mateixa informació a tots i 
estaran en igualtat de condicions.

En qualsevol cas, no repeteixis el mateix que ja posava en l'oferta, amplia-ho 
perquè puguin saber quins són els següents passos a seguir, tant per la seva banda 
com per la teva. I acaba preguntant-li si té algun dubte sobre el procés o vol més 
detalls d'alguna cosa en particular.

http://www.itmett.com
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La clau és…
Ser transparent. Aquesta hauria de ser una política de l'empresa en general que es 
comencés a transmetre als candidats abans de ser contractats.

Els processos de selecció no es viuen igual des dels dos costats i el candidat pot 
arribar a sentir-se oblidat i poc valorat si no se’l manté informat dels passos que 
va superant per arribar a aconseguir el lloc.

Explicar les diferents etapes i proves per les quals es passarà, farà que se senti 
més animat i predisposat a participar. Si, a més, li pots comunicar les dates 
estimades en les quals podrà saber resultats, estaràs gestionant millor les seves 
expectatives i guanyant-te la seva confiança. 

Estar sempre esperant notícies pot ser molt desalentador i poc honest per tots els 
que es troben en procés de selecció.

Per saber-ne més
La transparència és una bona pràctica en la gestió del talent i en qualsevol àmbit 
de l'empresa: 5 beneficios de la transparencia en el trabajo.

http://www.itmett.com
http://www.rrhhdigital.com/secciones/actualidad/123921/5-beneficios-de-la-transparencia-en-el-trabajo


75 claus per seleccionar al candidat que necessites | per  ITM Treball Temporal

www.itmett.com

Prova
Potser és l'etapa que els candidats temen més, però és la teva millor basa per fer 
una bona selecció perquè et permet comparar resultats. Planifica-la bé perquè et 
permeti conèixer com treballa el futur empleat i no perquè et suposi encara més 
treball.

Quina prova faràs?
Els tests psicotècnics són un clàssic en el procés de selecció. La majoria de 
candidats haurà passat per alguna prova d'aquest tipus o estaran preparats per 
fer-ho. 

Pregunta't què vols saber dels teus preseleccionats: capacitat de raonament o 
motivació per al lloc? I tria entre test d'aptitud o de personalitat, respectivament. 
En tots dos casos podràs identificar qui encaixa millor en la forma de treballar de 
l'empresa o en un departament concret.

Si t'interessa avaluar els seus coneixements, un test professional és la via més 
fàcil. És la millor forma de confirmar el que el candidat ha indicat en el seu CV, com 
a ús d'eines específiques per al lloc o nivell d'idiomes, per exemple.

Una altra prova molt útil per a 
determinats llocs és organitzar una 
dinàmica de grup. Comporta més 
treball però pots externalitzar 
alguna tasca i aprofitar-la al 
màxim perquè permet analitzar el 
comportament en casos reals, com 
si fos ja un empleat.

http://www.itmett.com
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Quantes proves faràs?
El procés pot incloure tantes proves com necessitis per arribar a conèixer bé als 
candidats. No obstant això, els participants poden arribar a esgotar-se si no 
senten que van avançant i acostant-se al lloc. 

Perquè no es desil·lusionin i escometin cada prova amb la mateixa energia que la 
primera, mantingues la transparència i explica'ls en tot moment el punt en el qual 
es troben i quins són els següents passos. 

La clau és…
Triar les preguntes adequades per a cada candidat. Cada procés és únic i, més que 
en cap altra etapa, la prova ha d'adaptar-se al lloc. No t'encotillis en un sol test, 
combina les proves per adaptar-les al lloc que has de cobrir i, més important, al 
candidat que vols trobar. 

Si et limites a repetir les mateixes proves que portes fent des de sempre, 
segurament els participants ja les tindran apreses perquè altres empreses les hi 
hauran fet ja. Demostra els teus valors corporatius en les preguntes i els candidats 
podran orientar millor les seves respostes.

Provant i demostrant alhora
T'imagines fent alguna d’aquestes preguntes als teus candidats? Les grans 
empreses les han fet demostrant que busquen una mica més que empleats. 

http://www.itmett.com
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-10-20/pasarias-esta-enigmatica-prueba-en-forma-de-video-para-conseguir-trabajo_1277194/
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Entrevista
El procés està arribant a la seva fi i, després de repassar els informes de cada 
prova, la llista de candidats s'haurà reduït a tan sols uns pocs, els que semblen més 
adequats. 

Per agilitzar els processos, combina prova i entrevista i així resoldràs tots els teus 
dubtes més ràpidament. Per contra, per a llocs de major responsabilitat, potser et 
resulta més convenient utilitzar diferents entrevistadors.

Sigui com sigui, el més just per als candidats és realitzar les entrevistes amb els qui 
hagin passat les proves i així mantenir una última conversa amb tots.

¿Què necessites saber?
La llista de preguntes que pots fer 
en l'entrevista és molt llarga, però 
serà molt més curta si prèviament 
han fet alguna prova perquè la 
majoria d' incògnites sobre un 
candidat poden resoldre's amb un 
test. Deixa per a l'entrevista el que 
encara no saps i t'ha d'ajudar a 
decidir.

Aprofita bé el teu temps i el que et 
dedica l 'entrevistat : repeteix 
preguntes prèvies únicament si has detectat incongruències. 

Prepara el guió de l'entrevista pensant en les respostes que et poden donar i les 
seves contra preguntes perquè sigui una conversa fluida i no un nou test encotillat.

http://www.itmett.com
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Quines preguntes és millor no fer?
L'equip de ITM recomana no fer preguntes que no puguis defensar públicament. Els 
candidats no viuen el procés sols, ho comparteixen i comenten amb els seus 
contactes: millor assegurar-te que parlen bé de tu.

Les preguntes parany o amb segones intencions poden ser determinants per 
aclarir la teva visió global, però enxampar-los desprevinguts no hauria de ser el 
propòsit de l'entrevista.

La clau és…
Tenir clar el que vols aconseguir en l'entrevista. Amb els objectius ben definits, et 
podràs centrar a aconseguir les respostes que necessites per treure conclusions 
útils. 

Si ja tens més o menys clara la decisió, pregunta allò que et farà confirmar-la. 

Si encara dubtes entre alguns candidats, pregunta pel que pot marcar la diferència 
entre ells i que t'ha d'ajudar a decidir.

Llistes de preguntes
Si els candidats fan els seus deures i estudien possibles respostes, tu també has 
de fer-ho per assegurar-te que preguntes el que necessites saber. Trobaràs 
algunes idees en aquestes pàgines: 76 preguntes i les seves respostes i 100 
preguntes per a una entrevista de treball.

http://www.itmett.com
http://entrevistadetrabajo.eu/preguntas-y-respuestas-en-una-entrevista-de-trabajo
https://ignaciosantiago.com/preguntas-respuestas-entrevista-de-trabajo/
https://ignaciosantiago.com/preguntas-respuestas-entrevista-de-trabajo/
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Selecció
Final del procés, gairebé estàs en la meta: has fet la teva selecció i triat al millor 
candidat per al lloc. És moment de preparar l'oferta per comunicar-li de manera 
oficial.

Què ha d'incloure una oferta?
Com més concreta i més concorde a l'explicat en la preselecció, millor. No és 
moment d'enganyar si no de demostrar-li que ha valgut la pena passar per totes 
les etapes del procés i que se li reconeix el mèrit d'haver-se guanyat el lloc.

Una bona oferta detalla els beneficis del lloc; econòmics, com a sou o bonus i 
indirectes com a mòbil o despeses incloses. Ha de servir perquè el candidat pugui 
valorar l'empresa, a més de per tot allò que ha esbrinat d'ella durant el procés.

Com presentar-la?
Una oferta formal no és un contracte però sí cal posar-la per escrit. D'aquesta 
manera, si ho necessita, el candidat se la podrà emportar per estudiar-la.

Signar-la suposa un compromís, tant per l'empresa com pel candidat, així que 
convé que sigui revisada per un expert del teu departament o algú de l'equip de 
ITM perquè sigui el més legal possible.

http://www.itmett.com
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La clau és…
Tenir un pla B, tant per a l'oferta com per al candidat.

Has fet tot el possible per preparar una bona oferta però, en el cas que el futur 
treballador no estigui conforme amb algun punt, està en el seu dret d'intentar 
millorar-la. Una negociació no té per què ser una cosa negativa si les parts arriben 
a un acord que agradi a ambdues però has de saber fins a on pots oferir, així que 
has de preparar una rèplica alternativa per a cada punt de l'oferta.

Si no arribeu a un acord, potser no tinguis temps de tornar a començar el procés 
per trobar a un altre candidat: el teu pla B és la 2ª persona que pensaves triar. 
Valora de nou els motius pels quals no va ser la teva 1ª elecció i prepara una nova 
oferta.

En aquesta etapa està justificat esperar a tenir l'oferta signada abans de 
descartar al parell de candidats que tinguis en reserva, solament per si les coses no 
van com pensaves. Després quedaries molt malament si has de recórrer a ells com 
a segon plat.

Per saber més
L'editorial Granica ha publicat una edició revisada del llibre clàssic “Selección por 
competencias” de Martha Alles on es detallen totes les etapes del procés.

http://www.itmett.com
http://www.granicaeditor.com/item.asp?isbn=9789506419011&tit=Selecci%F3n_por_competencias_(Nueva_Edici%F3n)
http://www.granicaeditor.com/item.asp?isbn=9789506419011&tit=Selecci%F3n_por_competencias_(Nueva_Edici%F3n)
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Conclusió 
Tant si has d'organitzar el teu primer procés de selecció com si portes anys 
preparant-los, les 5 claus que hem repassat en aquesta guia et serviran per 
seleccionar al millor candidat i que la teva empresa triomfi. 

El tancament del procés és un bon moment per valorar l'après en cada etapa. 

Repassa els comentaris que hagis rebut dels candidats i de qualsevol persona que 
t'hagi ajudat o hagi participat d'alguna manera. 

Apunta els punts positius, és a dir, aquelles accions que t'han donat millor resultat 
però tingues en compte també els negatius perquè són els que t'ajudaran a millorar 
per a la pròxima vegada. 

Per ser més eficaç i arribar als millors candidats, acompanya't de qui et fa les 
decisions més fàcils. 

Qualitat millor 
que quantitat Prepara un pla B

La transparència 
genera confianza

Fes les proves 
que necessitis

Busca respostes 
per als teus 

objectius

http://www.itmett.com
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A ITM Treball Temporal ens encarreguem des del reclutament, la selecció, la 
formació i la contractació fins a la posada a disposició de les persones a la teva 
empresa.

La solució per un reforç temporal

http://www.itmett.com



