
  
 
 

    

 

 

 

 

  



  
 
 

    

MAPA OCUPACIÓ Administratiu/va 
 

Ocupació Administratiu/va departament de compres 

Família Productor, distribuïdor i proveïdor de serveis 
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1. Descripció del lloc de treball 

És la persona que realitza tasques administratives, utilitzant suports digitals, processant, 

arxivant i buscant la documentació requerida. També porta  l’atenció al client tant 

telefònicament, presencialment com online. Les eines bàsiques de treball de 

l'administratiu/va són Internet i els programes informàtics específics que ajuden a optimitzar-

ne les funcions. Ens trobem, doncs, davant d'una ocupació en transformació tant pel que fa a 

les tasques com a les capacitats que es demanen als administratius/ves: si abans era 

fonamental el nombre de pulsacions, actualment un administratiu ha de saber identificar, 

diagnosticar i formular solucions davant un entorn empresarial i tecnològic en constant 

evolució. 

 

2. Formació 

Formació reglada 

 Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Administració i gestió - Grau Mitjà: Gestió 
Administrativa 

 Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Administració i gestió - Grau Superior: 
Administració i Finances 

 Cicle(s) Formatiu(s) de la Família Professional Administració i gestió - Grau Superior: 
Secretariat 

Formació complementària 

 La ràpida evolució de la tecnologia, una eina de primera mà d'aquest professional, fa 

aconsellable que segueixi cursos de reciclatge o cursos especialitzats per tal de adaptar-se 

als canvis.  

 Valorable formació en comptabilitat per financers/es i per no financers/es. 

Interessos de l’empresa 

 Nivell usuari de TIC. 

 Facilitat aprenentatge programes informàtics propis de l’entitat. 



  
 
 

    

3. Tasques i funcions 

 Ordena i classifica expedients i documentació. 

 Classifica, escaneja, distribueix i arxiva el correu electrònic i la correspondència rebuda. 

 Selecciona i desenvolupa sistemes d'arxiu manuals i automatitzats d'acord amb els 
procediments establerts, optimitzant l'ús dels recursos en funció de les necessitats 
d'informació. 

 Actualitza l’agenda digital, entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius, etc., amb bases 
de dades informatitzades (Lotus notes) 

 Fa el seguiment de les peticions de compres. 

 Registra les entrades i sortides d'existències, mitjançant el suport informàtic o documental. 

 Dona suport al departament de facturació per tenir la comptabilitat del dia a dia. 

 Introduir les dades financeres i/o comptables de l'empresa en el software de gestió propi.  

 Conciliar els albarans amb les factures, és a dir, comprovar que els valors d'ambdós 
coincideixen. 

 Desenvolupar tasques de suport administratiu, com la gestió dels cobraments, dels/de les 
proveïdors/es. 

 Portar el control dels clients, saber que deuen, que els falta per entregar, etc. 

 Reclamar impagaments de clients. 

 Solucionar incidències en l’entrega de comandes etc. 

 Administra i gestiona l’aprovisionament d’existències de material d’oficina. 

 Dona el suport administratiu necessari a altres departaments, com pot ser el departament de 
logística, controlant entrades i sortides de camions o realitzant una previsió de càrrega i 
descarrega del moll. 

 Realitza la resolució d’incidència amb proveïdors i clients, respecte al departament que 
correspon aquesta. 

 Atén el telèfon, donant resposta a qüestions informatives, deriva les trucades a les persones 
i departaments corresponents. 

 Atén als clients de forma presencial. 

 Rep, transmet i controla les entrades i sortides d’informació. 

 Manté en ordre l’equip i el lloc de treball. 

 Compleix amb les normes i procediment en matèria de seguretat establerts per l’organització. 

 

 

 



  
 
 

    

4. Competències del lloc de treball  
 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Planificació i organització 
Organitza el seu propi treball i tracta de 

prioritzar les seves activitats 
Saber què és urgent i què no ho és i en funció 

d’això prioritzar les seves tasques. 

Planificació i organització és la capacitat per 

prioritzar i establir línies d'actuació, optimitzant 

recursos que garanteixin l'acompliment dels 

resultats esperats mitjançant una gestió eficaç del 

propi treball i del dels seus col·laboradors/es. 

 Organitza les diferents activitats a realitzar 
establint un ordre lògic en la seva execució. 

  Manté l'ordre físic de la documentació del seu 
entorn de treball per ser més operatiu, seguint 
una sistemàtica de treball. 

  Treballa amb els recursos que té a la seva 
disposició de manera eficaç. 

  Prioritza de forma adequada les diferents 
tasques a realitzar en funció de la seva 
importància i urgència. 

 Portar al dia la documentació bancària, no 
deixar que s’endarrereixi i no adonar-se’n. 

 Saber organitzar-se el dia a dia per a què tota la 
seva feina surti. 

 Saber on té tota la documentació que maneja ( 
arxius etc.) i en quin punt estan ( què li falta 
arxivar, què ha de facturar, etc.). 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

    

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Preocupació per l’ordre i la qualitat Comprova el seu propi treball 
Ser escrupolós/osa i curós/osa a l’hora de 

treballar, preocupar-se pels detalls 

La preocupació per l'ordre i la qualitat es reflecteix 

en la preocupació contínua per reduir la incertesa 

del medi que ens envolta. S'expressa en formes 

com el seguiment i la revisió del treball i la 

informació, també en la insistència en la claredat 

dels rols i funcions assignades. 

 Repassa i comprova l'exactitud de la informació 
o el treball. 

 Comprova i repassa la seva feina per assegurar-
se que no té errors. 

 És detallista i treballa amb rigor perquè el 
resultat sigui de qualitat i fiable. 

 Comprova la qualitat i l'exactitud de la seva 
feina. 

 Comprovar l’albarà amb la comanda dels 
proveïdors. 

 Tenir un control acurat del que deu cada client. 

 Controlar  els pagaments i cobraments i portar 
un bon seguiment dels impagats. 

 

 

 

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Orientació al client 
Manté una comunicació fluïda i porta un 

seguiment del client/a 
Ser amable i educat/da en tot moment 

Orientació al client implica un desig d'ajudar o 

servir als clients/es, de satisfer les seves 

necessitats. Significa centrar-se en descobrir o 

satisfer les necessitats dels clients/es.  

 

 Manté una comunicació permanent amb el 
client/a per conèixer les seves necessitats i el 
seu nivell de satisfacció.  

 Ofereix al client informació útil. Dóna servei al 
client de forma cordial. 

 Respon a les preguntes, queixes o problemes 
que el client/a li planteja i el/la manté 
informat/da sobre l'avenç dels seus projectes 
(però no investiga sobre els problemes 
subjacents del client/a). 

 Respon de forma amable i educada tant per 
telèfon, com a través de correu electrònic o 
presencialment.   

 En tot moment recorda que està en un lloc de 
treball i que és la cara visible de l’empresa.  



  
 
 

    

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Disposició a l’aprenentatge Manté i comparteix coneixements 
Mostra interès per aprendre l’organització i 

el funcionament de l’oficina 

L’aprenentatge i utilització de coneixements 

implica la inquietud i curiositat constant per 

aprendre o saber-ne més. Contempla l'afany de 

posar en pràctica i ampliar els coneixements 

tècnics, professionals o de gestió, així com 

transferir aquells coneixements relacionats amb 

el treball. La persona continua desenvolupant-se i 

adquirint nous coneixements per iniciativa pròpia. 

 Té inquietud per conèixer el que té al seu entorn 
immediat. 

 Mostra curiositat per novetats que poden 
afectar al seu dia a dia. 

 Concreta les fonts d'informació disponibles.  

 És proactiva en la recerca i adquisició de 
coneixements per mantenir-se al dia en les 
noves eines, mètodes, enfocaments, matèries, 
tecnologies, etc., pròpies del seu àmbit de 
treball. Ex.: Assisteix a cursos de formació. 

 Utilitza els seus coneixements tècnics per 
resoldre dubtes i contestar a les preguntes dels 
altres. 

 Pregunta el que no entén o no sap, vol saber 
més.  

 Intenta esbrinar per si mateixa com funciona el 
sistema d’arxiu abans de preguntar.   

 Voler participar en els cursos de formació que 
se li proposen. 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

    

Competència transversal Nivell òptim Exemple de tasca 

Flexibilitat i gestió del canvi 
Aplica les normes amb flexibilitat i adapta el seu 

comportament 
Poder realitzar les tasques de suport a altres 

departaments 

Flexibilitat i gestió del canvi és l'habilitat 

d'adaptar-se i treballar eficaçment en diferents i 

variades situacions i amb persones o grups 

diversos. Suposa entendre i valorar postures o 

punts de vista diferents o bé adaptar el propi 

enfocament a mesura que la situació ho 

requereixi. També canviar o acceptar sense 

problemes els canvis en la pròpia Organització o 

en les responsabilitats del lloc de treball.  

 Sap cedir en els seus propis plantejaments i 
objectius inicials quan la situació ho requereix, 
adaptant els procediments. 

 Reacciona amb flexibilitat i adaptant-se davant 
"imprevistos" i obstacles que poden arribar a 
canviar significativament la seva feina. 

 Adapta el seu comportament a les diferents 
situacions o circumstàncies de la seva feina 
(canvis en els productes, organització, etc.). Ex.: 
És flexible davant un canvi d'horari o davant una 
necessitat de quedar-se més temps a la feina 
per acabar una tasca. 

 Pot arribar a treballar en diferents projectes 
alhora i mostra facilitat per treballar en els 
diferents projectes de manera simultània. 

 Adapta el seu comportament a les diferents 
persones i interlocutors/es.  

 Ser polivalent per realitzar tasques a la oficina, 
tant si es del departament de compres com del 
departament de logística, etc. 

 Incorporar al seu dia a dia i sense  resistència, 
sinó com una manera de millorar, noves formes 
de realitzar tasques que el seu o la seva cap o 
companys/es de més antiguitat li ensenyin.  

 

 



  
 
 

    

5. Entrevista de selecció 
  

Entrevista per competències: Administrativa 
1 molt malament/5 molt bé 

O
R

G
A

N
IT

ZA
C

IÓ
 I 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

 Com prioritzes quan tens diferents activitats importants per 
realitzar? Per on comences? Com t’assegures que tot es fa? 
Quina sensació tens quan tens un excés de feina? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Pensa en una persona que consideris molt organitzada. Què fa 
exactament? En comparació amb aquesta persona, on et situes 
tu? Què hauries de millorar per arribar al seu nivell?     

1 2 3 4 5 

Observacions: 
 

Com organitzes el teu dia a dia? Utilitzes agenda? Posa’m un 
exemple de la teva planificació setmanal. 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Descriu una situació en la qual no vas complir amb el termini 
previst. Què va succeir? Fins a quin punt va ser la seva 
responsabilitat? Què vas fer per superar el problema? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

O
R

D
R

E 
I 

Q
U

A
LI

TA
T 

Creus que ets una persona que es preocupa pels detalls? Explica  
alguna situació d’exemple.  

1 2 3 4 5 

Observacions: 
 

Hi ha persones que tot i ser ordenades en la seva feina no ho 
són a casa, és el teu cas? Per què creus que es dóna aquesta 
situació? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 
 

A
TE

N
C

IÓ
 C

LI
EN

T 

Què entens per donar una bona qualitat d’atenció al client? Què 
creus que és imprescindible? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 
 

Descriu una situació on vagis donar, segons el teu punt de vista, 
un bon servei al client. Per què creus que vas donar un bon 
servei? Com va reaccionar el client? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Què valoraven els teus clients de la teva atenció? Què creus que 
et diferencia d’altres treballadors? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

A
P

R
EN

EN
TA

TG
E 

Quan vas fer la darrera formació? Com te’n vas assabentar? 1 2 3 4 5 

Observacions: 

Quan has començat una formació, l’has finalitzat? Si no és així, 
per quin motiu? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

En els cursos que has realitzat per millorar la teva competència 
professional, creus que has après? Has pogut posar en pràctica 
alguns coneixements apresos? Posa algun exemple 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

FL
EX

IB
IL

I
TA

T 
I 

C
A

N
V

I Has hagut de fer-te càrrec alguna vegada d’una tasca que no 
era l’habitual en el teu lloc de treball? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 



  
 
 

    

Com reacciones quan ja tens quelcom plantejat i una 
circumstància imprevista t’obliga a canviar el que has planejat? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 

Descriu una situació en què hagis hagut de canviar la teva 
forma de treballar. Què vas fer? Com et vas sentir? 

1 2 3 4 5 

Observacions: 



  
 
 

    

Seguiment desenvolupament 
competencial 

Administratiu/va 
Nom treballador/a Data 

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

O
rg

an
it

za
ci

ó
/P

la
n

if
ic

ac
ió

 Organitza les diferents activitats a realitzar establint un ordre lògic en la seva execució. Treballa amb els recursos 
que té a la seva disposició de manera eficaç. Prioritza de forma adequada les diferents tasques. 

   

Realitza una programació d'activitats establint terminis per treure el millor profit del seu temps. Organitza la 
informació i documentació de forma òptima per garantir la seva accessibilitat i la seva qualitat. 

   

Programa i coordina les tasques a realitzar, assignant feines i establint temps, a efectes d'optimitzar el rendiment 
i donar la millor resposta possible als requeriments de la situació. Clarifica els rols, objectius i responsabilitats amb 
els seus companys/es, col·laboradors/es i superiors/es per garantir l'acompliment de la planificació. 

   

 Planifica un conjunt de projectes o plans, on coordina de manera adequada els diferents recursos, sense perdre 
la visió global i de conjunt. Avalua de forma global i coherent les implicacions que suposa la seva planificació per 
altres àrees i departaments. Integra de manera eficient recursos de diferents àrees o departaments en la seva 
planificació. 

   

 

 

 

 

 



  
 
 

    

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 
O

rd
re

/q
u

al
it

at
 

Mostra preocupació per l’ ordre i la higiene del lloc de treball, així com la bona definició dels procediments a 
seguir en el procés productiu.   

   

Comprova el seu propi treball abans d’ entregar-lo. Repassa la qualitat d’aquest de forma sistemàtica per tal 
d’acomplir els estàndards de qualitat. 

   

Realitza un seguiment del treball dels altres, vigila la qualitat de la feina dels altres per assegurar-se que es 
segueixen els processos establerts. Porta un registre de les activitats pròpies o dels altres. 

   

Realitza un seguiment de dades o projectes; vigila constantment el progrés d’un projecte respecte les seves fases 
i terminis: realitza un seguiment de la informació amb la finalitat de detectar errors . 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

    

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 
O

ri
en

ta
ci

ó
 a

l c
lie

n
t 

Respon a les preguntes, queixes o problemes que el client /a li planteja i el manté informat sobre l'avenç dels seus 
projectes (però no investiga sobre els problemes subjacents del client). Manté una comunicació permanent amb 
el client/a per conèixer les seves necessitats i el seu nivell de satisfacció. Ofereix al client informació útil. Dóna 
servei al client de forma cordial. 

   

Es responsabilitza personalment d'esmenar els problemes del client/a. Resol els problemes amb rapidesa i sense 
presentar excuses. Manté una actitud de total disponibilitat amb el client, especialment quan aquest travessa 
períodes difícils (per exemple: ofereix el seu telèfon particular al client, li indica com localitzar-lo o li dedica temps 
extra). Fa més del que normalment el client/a espera. 

   

Coneix el negoci del client/a i/o busca informació sobre les seves veritables necessitats anant més enllà de les 
inicialment expressades. Adequa els productes o serveis disponibles a aquestes necessitats. S'anticipa a les 
necessitats del client/a. Assessora i dóna les alternatives al client/a que millor s'adapten a les seves necessitats. 

   

Treballa amb una perspectiva de llarg termini a l'hora de resoldre els problemes del client/a. Si és necessari 
sacrifica "l’avui pel demà". Actua com a conseller/a de confiança, involucrant-se en el procés de presa de decisions. 
Té opinió pròpia sobre les necessitats, problemes i oportunitats d'un client/a i sobre la viabilitat de les solucions. 
Actua segons aquesta opinió (per exemple: recomana nous i diferents enfocaments diferents als sol·licitats pel 
client/a). 

   

 

 

 

 

 



  
 
 

    

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 
A

p
re

n
en

ta
tg

e
 

Està disposat a fer esforços per adquirir nous coneixements. Reconeix i accepta l’experiència dels altres i sol·licita 
opinions i idees al enfrontar-se amb nous desafiaments. 

   

Participa activament en activitats d’aprenentatge sistemàtic. Presenta una actitud de curiositat davant dels nous 
coneixements. 

   

Consulta constantment sobre noves fonts d’informació per l’adquisició de nous coneixements, com llibres, 
publicacions, internet, etc. Busca informació més enllà de les preguntes rutinàries. 

   

Es caracteritza per desenvolupar una actitud constant i sistemàtica d´autoaprenentatge, esdevé una persona a la 
que els altres recorren per obtenir coneixements i informació científico-tècnica. Està constantment actualitzada. 

   

 

 

 Nivells competencials 1a revisió 2a revisió 3a revisió 

Fl
e

xi
b

ili
ta

t/
C

an
vi

 Accepta la necessitat se ser flexible, està disposat a canviar les pròpies idees davant una nova informació o vivència 
contrària. Comprèn els punts de vista dels altres. 

   

Aplica les normes amb flexibilitat, depenent de cada situació; és flexible en aplicar els procediments i els adapta 
per aconseguir els objectius globals de l’organització. 

   

Adapta el seu comportament, decideix què fer basant-se en la situació o la persona; accepta sense problemes els 
canvis en la pròpia organització o en les responsabilitats del lloc de treball. 

   

Adapta la seva estratègia, adequa el seu pla objectiu o projecte a les noves situacions de l’entorn. Realitza canvis 
petits o temporals en la seva feina per adaptar-se a les necessitats d’una situació específica. 

   

 


