
 

 

 

 
Consum oferix 5.000 llocs de treball per a contractacions  

de reforç i substitucions de vacances 

 
A més, la Cooperativa ha reforçat la seua plantilla de supermercats i plataformes amb 

2.605 noves incorporacions i 2.273 ampliació de jornades, pel Covid-19 

 

València, 5 de maig de 2020- Consum oferix 5.000 llocs de treball de cara a les 

contractacions de reforç per a l’estiu i substitució de vacances del personal dels 

seus més de 450 supermercats propis. Els llocs que s’oferixen són, 

majoritàriament, per a personal operatiu dels seus supermercats.  

 

Es requerix titulació en ESO, una clara orientació al client, ganes d’aprendre i 

actitud per al treball en equip. No es necessita experiència prèvia, ja que es 

facilitarà formació en el mateix lloc. La temporada d’estiu anirà des de maig fins 

a finals de setembre. La Cooperativa informa que actualment es troba en ple 

procés de selecció de personal. Per a accedir a les ofertes els candidats han de 

registrar-se en https://www.consum.es/trabaja-en-consum/  

 

A més, per a fer front a l’augment de la càrrega de treball que s’ha produït per la 

crisi del coronavirus, Consum també ha reforçat la seua plantilla, mitjançant 

l’ampliació de jornades laborals, com també a través de la contractació de 

personal per a les plataformes logístiques i els supermercats. En concret, des del 

13 de març passat, s’han fet un total de 2.605 contractacions noves i 2.273 

ampliacions de jornada. Els perfils que s’han contractat han sigut, 

majoritàriament, venedors de caixa-reposició i venedors de frescos. 

 

Amb estes iniciatives, la Cooperativa genera més de 7.600 nous llocs de treball. 

 

Més seguretat i prevenció 

Consum ha instal·lat també mampares de peu posteriors en la línia de caixes 

dels seus supermercats, que se sumen a les davanteres que ja va col·locar el 27 

de març passat en tota la xarxa comercial.  
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L’objectiu d’esta nova mesura és dotar el personal de caixa de protecció en el cas 

que hi haja més caixes obertes que únicament les alternes, per a protegir així els 

treballadors pels dos costats quan es restablisca el pas de clients. 

 

A més, com a mesura preventiva, a partir del 8 de maig la Cooperativa 

començarà a prendre la temperatura a tots els treballadors de supermercats, 

plataformes logístiques i seu a l’entrada del lloc de treball. 

 

Fa una setmana, Consum va equipar els seus treballadors de supermercats amb 

ulleres protectores per a incrementar la seua seguretat. Estes ulleres protectores 

es van sumar a les mesures de protecció ja aplicades per la Cooperativa des del 

començament de la crisi, com el repartiment de guants, mascaretes i gel 

desinfectant, la instal·lació de mampares de seguretat en la línia de caixes de 

tots els supermercats, l’obertura de caixes alternes per a respectar la distància 

de seguretat i el control de l’aforament a les tendes per a evitar aglomeracions. 

 

Consum també va aprovar un import de 3,8 milions d’euros per a gratificar els 

seus treballadors de tendes i plataformes logístiques, com a compensació al gran 

esforç i dedicació que està fent la plantilla. Esta gratificació es va abonar en la 

nòmina de març i va suposar uns 283 euros de mitjana per persona. 

 

 

 

 

 
Sobre Consum. Consum és la cooperativa més gran de l’arc mediterrani espanyol. Compta amb 730 supermercats, entre propis i 
franquiciats, distribuïts per Catalunya, la Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó. En 2018 va facturar 
2.731,6 milions d’euros, un 8,45% més, i va obtindre un benefici de 52,2 milions d’euros. Amb més de 3,3 milions de socis-clients i 
15.363 treballadors, Consum és l’única empresa de distribució amb el Certificat efr. En 2019 la Cooperativa va ser certificada amb el 
segell Top Employers, per sext any consecutiu, com una de les Millors Empreses d’Espanya per a treballar, segons la consultora Top 
Employers Institute. 
 


