
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qüestionari de Descripció de Llocs de Feina 

Exemple 
 

 

 

  



 

1. INDENTIFICA EL TEU LLOC DE FEINA 

 
 

Com es diu el teu lloc de feina? Director de Planta 

A quin departament pertany? Operacions 

On està ubicat? Seu  Planta 1 Planta 2 

Quin lloc ocupa el teu 
responsable? Director d’Operacions 

On està ubicat? Seu  Planta 1 Planta 2 
 

 

2. QUIN ÉS EL CONTINGUT DEL TEU LLOC DE FEINA 

 

Objectiu del teu  lloc de feina (fes una breu definició, 2-3 línies, del propòsit del teu lloc de 
feina on responguis a les següents preguntes: Quina és la seva raó de ser? ¿Como contribueix 
als objectius de l’organització) 

Gestionar el funcionament de la planta i l’equip assignat per tal de donar compliment als 
objectius assignats: facturació, plans de producció i qualitat i control del pressupost, i complir 
amb els compromisos adquirits amb els clients de la companyia. 
 
Funcions i activitats del teu lloc de feina (cada lloc de feina està format per una sèrie de 
funcions que en el seu conjunt permeten complir l’objectiu del lloc de feina. Una funció 
requereix, en primer lloc d’un verb d’actuació (ex.; planificar, assegurar, analitzar, organitzar,...), 
en segon lloc, la funció sobre la que opera el verb (ex.; recursos financers, política de personal, 
procediments comptables, etc.) i, per finalitzar i en la mesura dels possibles, especificar el 
resultat final que s’espera aconseguir (ex.; per minimitzar costos, aconseguir la xifra de vendes, 
incrementar la productivitat, etc.). 

1. Dirigir, coordinar i supervisar les activitats dels diferents departaments de planta per 
aconseguir els objectius de producció i gestió assignats. 

2. Controlar les despeses del compte d’explotació. 

3. Gestionar el subministrament de materials i equips necessaris per complir els plans de 
producció. 

4. Garantir el subministrament de peces als clients en funció dels plans de producció 
acordats amb el departament Comercial. 

5. Coordinar l’execució dels programes de producció i qualitat. 

6. Preparar i presentar els pressupostos de la planta per la seva aprovació segons les 
directrius que presenta la Direcció d’Operacions. 

7. Garantir el correcte manteniment dels equips i instal·lacions de la planta. 

8. Participar en l’estudi i desenvolupament de nous productes i en la seva industrialització. 

9. Proposar millores en els sistemes de producció existents i afavorir la cultura de millora 
continua. 

10. Establir els sistemes i procediments d’informació i administratius que garanteixin la 
correcta comunicació entre els departaments de la planta i les altres àrees de la 
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companyia. 

11. Proveir a la Direcció d’Operacions i a Direcció General d’informació rellevant respecte 
al funcionament i resultats de la planta. 

12. Coordinar l’equip humà assignat a través de la interacció directa amb els responsables 
d’àrea 

13. Realitzar les sol·licituds de personal necessari pel correcte funcionament de la planta i 
participar en els processos de selecció. 

14. Participar en la correcta formació i desenvolupament del seu equip. 

15. Garantir el compliment de la normativa legal en matèria de Seguretat i Salut Laboral i 
Medi Ambient. 

16. Participar en auditories de client i d’organismes de certificació. 

17. Establir comunicació i negociació amb els Representants Legals del Treballadors. 

18. Garantir el compliment dels estàndards de productivitat i gestió d’estocs. 
 
 
Àrees d’activitat (pensa en les funcions que has indicat en l’apartar anterior i tracta d’agrupar-
les de forma que puguis definir entre 2-6 àrees d’activitat que siguin representatives del teu 
lloc de feina) 

• Responsable sobre el compliment dels objectius assignats a planta. 

• Responsable sobre les activitats associades al funcionament de Planta: producció, 
qualitat i manteniment. 

• Responsable sobre la gestió econòmica de la planta. 

• Responsable sobre la gestió dels recursos humans assignats a planta. 

• Responsable sobre el compliment dels compromisos normatius, legals i d’informació 
vigents. 

 

3. LES DIMENSIONS DEL TEU LLOC DE FEINA 

 

El teu equip 

Tens gent al teu càrrec? SÍ  NO                 (pots passar al següent 
apartat) 

Lloc de 
feina 

Responsable de Producció Numero de 
persones 

1 Directe  
Indirecte 

Lloc de 
feina 

Supervisor de Producció Número de 
persones 

3 Directe  
Indirecte 

Lloc de 
feina 

Operaris de Producció Número de 
persones 

30 Directe  
Indirecte 

Lloc de 
feina 

Tècnic de Planificació i 
Aprovisionament 

Número de 
persones 

1 Directe  
Indirecte 

Lloc de 
feina 

Responsable de Manteniment Número de 
persones 

1 Directe  
Indirecte 
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Lloc de 
feina 

Operaris de Manteniment Número de 
persones 

6 Directe  
Indirecte 

Lloc de 
feina 

Responsable de Qualitat Número de 
persones 

1 Directe  
Indirecte 

Lloc de 
feina 

Verificadors Número de 
persones 

3 Directe  
Indirecte 

 

4. LES RELACIONS EN EL TEU LLOC DE FEINA 

 

Relacions Externes (són aquelles que manté el lloc de feina amb actors aliens a la nostra 
empresa: proveïdors, clients, organismes públics, institucions, etc.) 

Organització Motiu del contacte 
• Proveïdors • Negociació i gestió d’acords de provisió de 

serveis i/o equipaments (logística, 
consumibles, etc.). 

• Clients • Gestió de l’aprovisionament de producció a 
client. Resolució d’incidències de qualitat. 
Industrialització de nous productes. 

• Auditors • Realització dels processos d’auditoria. 
 

Relacions Internes (són aquelles que manté el lloc de feina amb actors que pertanyen a la 
mateixa empresa) 

Àrea/Lloc de feina Motiu del contacte 
• Direcció General • Proveir d’informació sobre planta i objectius i 

presentació de noves inversions 
• Direcció d’Operacions • Proveir d’informació, presentació d’objectius, 

presentació de noves iniciatives d’inversió. 
Desenvolupament de projectes 
d’industrialització.  

• Direcció Comercial • Suport en ofertes tècniques i negociació dels 
plans de producció. 

• Compres • Negociació sobre necessitats de material i 
equipaments. 

• Finances • Negociació sobre necessitats financeres per 
planta i aprovació de pressupostos. 

 

Condicions especials (si el lloc de feina està sotmès a condicions d’ambient desagradable – 
soroll, llum, brutícia, etc. -, riscos, esforços físics, horaris o altres aspectes fora del que é 
habitual; si us plau, indica-ho). 
 
La zona de producció és sorollosa i s’utilitzen productes químics que produeixen una forta olor. 
El lloc de feina implica flexibilitat horària i, puntualment, treball en caps de setmana o festius 
per atendre possibles imprevistos. 
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5. EL PERFIL DEL TEU LLOC DE FEINA 

 

Nivell Formació (pensa en el nivell 
formatiu  imprescindible per ocupar el 
teu lloc de feina) 

EGB/ESO FPI/CFGM 
FPII/CFGS/ 
Batxillerat 

Titulació 
universitària 

   X 

Especialitat  • Enginyeria Industrial 

Altres titulacions o acreditacions 
• Postgrau o Màster en Direcció d’Empreses 
• Coneixements en Lean Manufacturing (Six Sigma, 

5S, Kaizen, etc.) 
Idiomes (indica els idiomes 
necessaris pel lloc de feina i el nivell 
requerit) 

Nivell Baix Nivell Mig Nivell Avançat Nivell Bilingüe 

• Anglès   X  

Competència informàtica (indica els 
programes necessaris pel lloc de 
feina i el nivell requerit) 

Nivell Usuari Nivell Usuari 
Avançat 

Nivell 
Professional Nivell Expert 

• MsExcel   X  

• MsWord, MsPowerPoint  X   

• ERP (SAP)     

Experiència (pensa en l’experiència 
mínima que es requereix en el lloc de 
feina) 

No es 
requereix 

Entre 1 i 3 
anys 

De 3 a 5 
anys 

De 5 a 10 
anys 

Més de 10 
anys 

   X  

Tipus d’experiència requerida 

• Experiència com a responsable de producció o 
cap de planta en entorns industrials d’empreses 
del sector metall. 

• Experiència en processos d’estampació metàl·lica. 
• Experiència en l’ús d’eines de Lean 

Manufacturing. 
 

Informació addicional (inclou aquí tota la informació que consideris important i que no hagi 
quedat reflectida fins al moment. També pots afegir els aclariments que creguis convenients). 
 

El lloc de feina requereix una persona que estigui habituada a treballar amb KPIs de producció 
i habituada a treballar sota pressió. Important combinar una vessant tècnica amb capacitat de 
gestió de persones. 
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