
 

Tècnic/a de Compres 

Mobile World Capital Barcelona ofereix una excel·lent oportunitat professional com a 

Tècnic/a de Compres per unir-se al seu departament financer a l’àrea de Serveis Corporatius 

de la Fundació.  

Què és la MWCapital? 

Mobile World Capital Barcelona és una iniciativa que impulsa el desenvolupament digital de la 

societat i ajuda a millorar la vida de les persones a nivell global. 

Amb suport públic i privat, MWCapital centra la seva activitat en quatre àrees: l'acceleració de 

la innovació a través de l'emprenedoria digital (The Collider), la transformació de la indústria 

mitjançant la tecnologia digital (5G), el creixement del talent digital entre les noves 

generacions i els professionals (Digital Talent); i la reflexió sobre l'impacte de la tecnologia en 

la nostra societat (Digital Future Society). En conjunt, els nostres programes estan 

transformant de manera positiva l'economia, l'educació i la societat. 

Objectiu de la posició i responsabilitats 

En dependència de la Responsable de Finances, es responsabilitzarà de: 

• Gestió del circuit de compres, així com assegurar que es compleixen con els requisits 

de la normativa de compres en organismes públics. 

• Identificar les necessitats de cadascun dels programes i requeriments que necessiten 

les àrees. 

• Avaluar permanentment els costos dels articles a comprar, mitjançant anàlisis 

comparatives tant de preus com de característiques de qualitat, a fi de controlar els 

costos de producció de la Fundació. 

• Informar-se, documentar-se i assessorar-se sobre les característiques ideals dels 

articles/serveis que requereix l'organització 

• Detectar àrees on pot haver-hi estalvi de costes. 

• Buscar permanentment proveïdores de confiança que li permetin llevar a cap el seu 

treball. 

• Mantenir permanent relació i comunicació tant de con els equips (usuari de l'objecte 

de les seves compres) com a con les seves proveïdores. 

• Gestionar con el ERP les propostes de compres dels diferents programes. 

• Reporting i analítica de costes per a la presa de decisions. 

 

Experiència i habilitats requerides: 

• Titulació universitària/Grau en l'àmbit de ADE, Enginyeria Tècnica o Superior, 

valorable formació específica en Compres. 

• Imprescindible nivell expert en EXCEL (taules dinàmiques, vinculacions i relacions...). 

• Experiència mínima de 3 a 5 anys en un Departament de Compres. 

• Amplis coneixements d'anàlisis i reporti de dades 

• Adaptabilitat, iniciativa i capacitat de treballar amb autonomia i demostrar capacitat 

de treball en equip. 

• Capacitat analítica i organitzativa. 

• Persona orientada a resultats, consecució d'objectius i a treballar amb deadlines. 



 

• Persona proactiva, organitzada i amb capacitat de gestionar un volum de treball alt. 

• Coneixements tècnics en compres, qualitat i anàlisi de preus. 

 

Requisits desitjables 

• Es valora bon nivell d'anglès. C1 

• Experiència en contractació pública. 

• Valorable formació tècnica en Control de Gestió. 

• Valorable experiència en sector públic. 

• Valorables coneixements de SAP Business ByDesign. 

• Bones habilitats interpersonals, així com pensament crític. 

• Habilitats de comunicació efectiva i assertiva. 

 

Què t'oferim en MWCapital 
 

• Unir-te a un projecte il·lusionant i en un sector estratègic 
• Jornada completa i contracte temporal inicial 
• Accés a formació, beneficis socials, flexibilitat, home office i bon ambient 

 

Mètode d'avaluació: 

• Entrevistes amb Talent & People i amb la Head of Finance 
 

Si vols inscriure’t en aquesta oferta envia el teu CV a través del nostre perfil a Welcome to the 
Jungle: https://www.welcometothejungle.com/ 
 

https://www.welcometothejungle.com/es/companies/mobile-world-capital-

barcelona/jobs/tecnico-a-de-compras-purchasing-buyer_barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MWCapital garanteix que tant els processos de selecció com les persones involucrades en els mateixos (tant reclutadors com 

caps de projecte) no discriminaran cap sol·licitud per edat, discapacitat, ètnia, estat civil, gènere, nacionalitat, ideologia 

política, raça, religió o orientació sexual. 
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