
 
 

Damm valorada com una de les empreses amb 
major capacitat per atreure i retenir talent 

 
• La companyia ocupa la posició 33 del rànquing Merco Talento 

Espanya, que reconeix les 100 millors empreses ocupadores 
 

• El rànquing Merco Talento està considerat un dels monitors 
empresarials de reputació corporativa de referència a Espanya 

 

Barcelona, 31 d’octubre de 2019. Damm ha estat reconeguda com una de les empreses amb 
major capacitat per a atreure i retenir talent en la 14a edició del rànquing Merco Talento Espanya, 

estudi de referència que mesura la qualitat laboral, la reputació interna i la capacitat d'atreure i 

retenir talent de les empreses. La companyia, amb presència en sectors com l'alimentació, 
begudes, logística i distribució, se situa en la posició 33 del rànquing, consolidant d'aquesta forma 

la seva posició com una de les millors empreses ocupadores. 
 

Merco Talento reconeix el compromís de Damm amb els seus col·laboradors i col·laboradores, 

després de l'aplicació d'iniciatives que afavoreixen la fidelització del talent de la companyia i 
l'intens treball realitzat durant l'últim any per a impulsar mesures que permetin millorar l'entorn 

laboral. En aquest sentit, la companyia ha posat en marxa projectes específics com el Pla 
Saludable o el Pla d'Igualtat amb l'objectiu de fomentar la conciliació, el benestar i la igualtat. 

L'aplicació d'aquestes mesures també ha permès que Damm rebés el certificat efr en conciliació 
per part de Fundación Másfamilia en reconeixement a l'aplicació de mesures que afavoreixen el 

benestar i l'equilibri entre la vida laboral, familiar i personal dels col·laboradors i col·laboradores 

que formen part de la companyia. 
 

El desenvolupament del talent intern és una prioritat dins de l'estratègia corporativa del grup 
cerveser. Amb la finalitat d'oferir a totes les persones que formen part de Damm les eines 

necessàries per a adaptar-se a un mercat en constant evolució, i a la transformació digital en la 

qual està immersa la companyia, s'han posat en marxa diversos projectes de formació. Entre els 
projectes implantats destaquen: Damm Academy, una plataforma digital de formació, i Let's 
Damm Together, cicle de sessions internes sobre transformació digital dirigides per experts a les 
quals estan convidades totes les persones que formen part de la companyia. 

 
Ricardo Lechuga, director de Recursos Humans de Damm, ha valorat molt positivament la 

consolidació de la presència de la companyia en el Rànquing Merco Talento. “Per a nosaltres és 
un orgull poder estar, any rere any, entre les companyies més valorades del país per la nostra 
capacitat per a atreure i fidelitzar talent. Aquest reconeixement és una mostra de l'important 
treball que està fent la companyia per a adaptar-se a una nova cultura social, laboral i empresarial 
basada en la flexibilitat, el respecte i el compromís mutu, l'objectiu del qual és oferir a les gairebé 
5.000 persones que formen part de Damm el millor entorn laboral en el qual desenvolupar la 
seva carrera professional”. 
 

Merco Talento és l'únic monitor de reputació verificat en el món que avalua a les empreses sobre 
la base de tres valors claus que incideixen i determinen el seu atractiu laboral: la qualitat laboral; 

la marca ocupador i la reputació interna. Per a l'elaboració de l'últim rànquing, s'ha comptat amb 

l'opinió de 17.933 treballadors, 5.628 universitaris dels dos últims cursos, 1.447 alumni d'escoles 
de negoci, 7.654 ciutadans, 143 responsables de recursos humans i 52 headhunters; així com 

amb l'anàlisi de les millors polítiques de gestió de talent procedent de 76 empreses. A més, la 
metodologia i els resultats de Merco Talento estan sotmesos a un procés de revisió independent 

per part de KPMG d'acord amb la norma ISAE 3000. 
 

Sobre Damm  
Damm actualment està present en més de 120 països. La companyia va ser fundada en 1876 pel mestre cerveser alsacià 
August Kuentzmann Damm i avui és un dels principals líders en el sector alimentació i begudes, amb presència en el 

http://www.merco.info/es/ranking-merco-talento
https://www.masfamilia.org/


 
 
sector logístic i distribució. Disposa de 14 fàbriques en la península Ibèrica, on produeix i envasa més de 19M d'hectolitres 
de cervesa, aigua, refrescos, llet i batuts. El 2018 la seva facturació va aconseguir els 1.264 milions d'euros i la plantilla 
total de l'empresa es va situar en 4.574 persones a tancament d'any. 
Més informació: Informe anual Damm 2018 

 

 

https://www.dammcorporate.com/sites/default/files/paragraph/investors_presentations_attach/DAMM_2018_CAT_digital_web.pdf

