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MERCÈ MARTÍN
Mercè Martín, coach entrenada per la ICF (ACTP), formadora i
facilitardora per a Enlightened Leadership, es caracteritza per la seva
capacitat de generar un clima de confiança, l’escolta empàtica sense
perjudicis i la seva passió pel desenvolupament personal i
professional, acompanyant als clients en processos de canvi,
consecució de reptes i desenvolupament de potencial.
Coach des de 2006 per a managers de tots els nivells, dels primers
nivells de management a directors. Ha treballat per a multinacionals i
per petites i mitjanes empreses. Té una ampla experiència en retail,
gran consum i hosteleria, sent les seves àrees específiques
d’experiència en lideratge, desenvolupament, talent i plans de
successió.
En la col·laboració amb Mercè, els clients gaudeixen dels seus més de
15 anys d’experiència en el món dels recursos humans en posicions
com Responsable Regional i Cap de Desenvolupament i Selecció a
Hoteles Hesperia/NH i Learning & Development Manager i South
Europe Regional Lead a DANONE. Des dels inicis de la seva carrera ha
estat responsable de l’implementació de programes de lideratge,
desenvolupament , talent i plans de successió per a directius, caps i
comandaments intermitjos.
La Mercè ofereix als seus clients les darreres tècniques d’avaluació en
lideratge i estrategia com 360º Code Leadership (Hay Group), Insights
Discovery System per equips, lideratge i vendes, DiSC® i Motius i
Valors de McCelland.
També és professora a EADA Business School, Barcelona, on facilita
programes de gestió de recursos humans i lideratge internacional.
Llicenciada en psicologia per la Universidad de Barcelona i màster en
Desenvolupament Organitzacional per la Universidad de Tel-Aviv, els
seus idiomes materns són el castellà i el català, amb nivell alt d’anglès
com a tercera llengua. Treballa en els tres idiomes.
A la Mercè li encanta viatjar, viure la diversidad i conèixer diferents
estils de vida com a part del seu desenvolupament personal. Li agrada
també l’esport, llegir i formar-se per créixer contínuament com a
persona.

Clients
Acqualys
DANONE
EADA Business School, Barcelona
Jacob Douwe Egberts Coffee
Mango
Nicholson Executive Search &
Consulting

Testimonis
“Mercè és una persona entusiasta, optimista
i de les que cerca els canvis positius. Ha estat
part de la transformació a nivell
d’instaurar, entre d’altres coses, l’actitud
CODE que ha definit la casa a nivell
estratègic. A més s’ha implicat i ajudat en
accions fóra del seu dpt. que han contribuit
tant al change management com a la
construcció de models que els sustenten. Un
plaer haver treballat amb ella durant aquests
apassionants anys.” — David Ventura, National
Account Director, DANONE Iberia

“Treballar amb la Mercè ha estat un plaer
absolut per haver compartit el seu
coneixment, abertura, el seu somriure i la
seva gran capacitat d’escolta. Mostra
continuament el seu nivell de competències
com a Coach, amb una gran habilitat per
treure el millor d’un mateix.” — Pilar Berrueco,
Luxury & Fashion Retail, Nicholson Executive
Search & Consulting

“La Mercè respira professionalitat i bon fer
pels quatre costats. Com a coach observa i
identifica amb claretat com ajudar al seu
coachee, acompanyant-l’ho a adintsar-se en
si mateix i a cercar noves solucions amb un
nou punt de vista. Està atenta a tots els
detalls i aconsegueix treure la millor versió
d’un mateix. Ha estat un veritable plaer
treballar amb la Mercè.”— Carmen Extremeña,
HR Senior Advisor
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