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01
Procés de Selecció
Descripció de com s’ha desenvolupat el 
procés de selecció de candidatures.

02
Candidatures finalistes
Presentació de les candidatures 
finalistes en el procés de selecció.

03
Perfil requerit
Descripció del perfil professional 
requerit pel client.



1.- Perfil requerit 

Perfil requerit:

Gerent

Formació:

Grau en Dret,

Econòmiques i/o ADE.

Idiomes: català, castellà, 
anglès i francès.

Competències:

Habilitats directives.  

Lideratge. 

Negociació. 

Comunicació.

Experiència professional:

Experiència de més de 10 
anys en càrrecs de direcció 
executiva d’institucions 
empresarials, direcció i 
gestió empresarial

A valorar: 

Màster i/o Postgrau 
relacionat en les funcions 
de la posició.
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2.- Procés de Selecció

Inici procés de selecció

Reunió amb membres del Comitè Executiu de 
la CEA per determinar el perfil professional 

que requereix la posició de Gerència de la CEA

Publicació de la posició 

A través de diversos canals dels que disposa 
Lidera es va formalitzar la publicació de la 
posició, detallant el perfil que es necessita 

incorporar, tant a nivell d’experiència, 
coneixements i habilitats.

Recepció i anàlisi de Candidatures

Durant aquest període es comencen a rebre 
candidatures tant d’Andorra com de fora de les 

nostres fronteres. 

Des de Lidera s’inicïa el procés d’avaluació de 
les candidatures rebudes tenint en compte els

requeriments

Criba de candidatures i planificació
d’entrevistes

En paral·lel a la recepció de candidats des de 
Lidera s’inicia el contacte amb els candidats i ja 

es realitza una primera criba en relació als
requeriments demanats per la posició

Dilluns 29 
d’Abril

29 d’Abril a 10 
de maig

30 d’Abril a 10 
de maig

Divendres 26 
d’Abril 
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2.- Procés de Selecció

Entrevistes 

Dels candidats pre-seleccionats se’ls convoca 
per entrevista i passació de proves per tal de 
conèixer la seva experiència, valorar els seus 
coneixements i avaluar les seves habilitats.

Entrevistes 

Totes les entrevistes han tingut una durada 
total de dues hores per cadascuna de les 

candidatures.

Informes Candidatures

En paral·lel a les entrevistes, s’ha anat 
redactant els informes dels candidats que des 

de Lidera s’han considerat adients per a la 
posició.

Presentació Candidats seleccionats i 
entrega d’informes

Els candidats finalistes efectuen una 
presentació individual a membres del Comitè 
Executiu de la seva candidatura i de les seves 
propostes en relació a la creació de possibles 

serveis que ha de proporcionar la CEA als seus 
afiliats. 

A posteriori de les presentació es seleccionen 
tres candidats finalistes.

De 2 a 10 de 
maig

De 2 a 13 de 
maig

14 de maig

De 2 a 10 de 
Maig
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2.- Procés de Selecció

Candidatures 
rebudes: 22 

Candidatures 
desestimades per 

Lidera segons 
requisits : 15

Candidatures 
seleccionades per 

entrevista: 7 

Candidatures 
desestimades 

després 
d’entrevista: 1

Candidatures que 
s’autodescarta del 

procés: 1 

Candidatures 
seleccionades per 

presentar al Comitè 
Executiu com a 

finalistes: 5

Candidatures 
finalistes: 3 



3.- Candidatures Finalistes

Es considera que els tres candidats han 
demostrat al llarg del procés  de 
selecció tenir gran part dels 
coneixements que es demanen a la 
posició; formació, idiomes, etc...

Els tres candidats han mostrat 
durant la seva presentació de 

candidatures i proposta de servei 
una major aportació de valor.

Els tres candidats finalistes han 
mostrat que les seves habilitats 

personals i aptituds poden ser de 
més fàcil encaix en els 

requeriments de la Gerència de 
la CEA.

Els tres candidats han estat triats 
per ser els que es considera que la 
seva experiència professional pot 
aportar més valor a la posició de 
Gerent de la CEA.

SEGONS ELS CONEIXEMENTS, 
EXPERIÈNCIA I HABILITATS

Presentació Candidatures



Confederació Empresarial Andorrana

Prat de la Creu 59-65

Escala B 2a planta

Telèfon: +376 800 020

E-mail: info@cea.ad

Gràcies
per la confiança.


