
 

 
Vueling orienta la seva organització interna en dos eixos 
principals: l’experiència del client i l’excel·lència 
operativa  

 
 

Barcelona, 4 d’octubre de 2016 -. Vueling presenta avui, interna i externament, el seu nou 
pla de desenvolupament de futur, tant les principals línies d’acció com l’estructura 
organitzativa per dur-lo a terme. Aquest pla s’articula sobre dos eixos fonamentals en aquesta 
nova etapa:(1) Experiència de client i (2) Excel·lència operativa. L’objectiu de Vueling és el de 
consolidar-se com una de les Low Cost Carrier (LCC) de referència a Europa, consolidant el seu 
lideratge a l’aeroport de Barcelona-El Prat i també capturant durant els propers anys una part 
del creixement del mercat europeu.  

 
Per dur-lo a terme, s’introdueixen una sèrie de canvis dins de la organització de primer nivell 
de la companyia. Formant part d’un Comitè de Direcció ampliat, la funció responsable de 
l’Estratègia serà també l’encarregada de l’execució i supervisió del projecte de transformació. 
El departament d’Experiència del client, abans part del departament comercial, adquireix 
autonomia i reconeixement en aquesta nova etapa. Així mateix, s’incorporen a aquest òrgan 
principal de decisió la Direcció de Persones i també la de Comunicació i Relacions 
Institucionals. Per tant, el nou Comitè de Direcció estarà format pel President de la 
companyia, Javier Sanchez-Prieto, i set directors d’àrea, tres més que en l’anterior etapa de 
Vueling. 

 
Per a configurar aquesta nova organització, Vueling compta amb l’actiu de tots aquells 
professionals que avui formen part del talent de l’empresa. A més, la companyia s’obre, en 
aquesta nova etapa, a directius que aportaran una experiència diferencial en les seves àrees 
corresponents. En aquesta línia, s’incorpora  Mike Delehant, com a Director d’Estratègia i 
responsable del Pla de Transformació (Chief Strategy Officer). Mike compta amb més de 15 
anys d’experiència a Southwest, companyia americana referent al sector aeri.  

 
El pilar principal per a Vueling en aquesta nova fase és el d’Experiència del Client. L’objectiu 
és el de reforçar tots els processos relacionats amb el passatger, en tots els punts de contacte, 
des de la compra dels bitllets fins a l’arribada al seu destí. La finalitat és oferir una 
experiència fiable a totes aquelles persones que dipositen la seva confiança en la companyia. 
Per a liderar aquesta funció s’incorpora Calum Laming com a Director d’Experiència de Client 
(Chief Customer Officer). Calum prové d’Etihad Airways i en el seu equip s’incorporen també 
perfils amb àmplia experiència. Entre ells es troba Rodolfo Oliveira, nou responsable 
d’Experiència Client, procedent de l’aerolínia brasilera Azul, i Patricia González com a 
responsable d’Atenció al client i procedent de Canal+. 

 
L’altre puntal d’aquesta nova organització és l’Excel·lència operativa, que treballarà per a 
enfortir tots els processos operacionals. En el departament de Producció, amb Valentín Lago al 
capdavant, s’incorporen Warren Gravell, responsable del Centre de Control d’Operacions, 
Rubén Camberos com a responsable de Programació de Tripulacions (Crew Schedulling) i 
Carlos Montesinos com a responsable de Tripulacions de Cabina i Servei a bord. L’objectiu de 
l’àrea és oferir unes operacions excel·lents i eficients que permetin a Vueling oferir el millor 
servei a un preu competitiu. 
 

 
 



 

 
Es produeixen també algunes incorporacions a l’àrea Comercial amb l’objectiu de reforçar els 
processos interns i adaptar-los a la mida actual de la companyia. Al projecte se sumen Luis 
Galí com a responsable de Màrqueting i Estratègia Comercial, i Iliana Cruz com a nova 
responsable de Pricing & Revenue Management. 

 
L’aerolínia inicia una fase d’enfortiment per fer front amb garanties als reptes de futur i amb 
la prioritat d’oferir el millor servei i recuperar la confiança dels clients. Amb aquest pla, 
Vueling emprèn un camí, sens dubte avalat per les xifres obtingudes en els darrers anys 
especialment a l’aeroport de Barcelona-El Prat on és líder indiscutible amb 160 destinacions 
operades des de la Terminal 1 i amb més de 14 milions de passatgers transportats a l’any 2015. 
Més d’una dècada fomentant la creació de treball directe, amb prop de 4.000 professionals 
treballant dia a dia des de les oficines de Barcelona o a bord dels més de 100 avions que 
conformen la flota de l’aerolínia, i factor clau en el desenvolupament econòmic tant de la 
indústria turística com del sector aeri. Vueling compta a més amb el fort suport d’IAG, un dels 
grups d’aviació més importants del món. 

 
Més de dos mesos amb normalitat operativa 
Vueling porta més de deu setmanes operant amb normalitat, i el passat mes setembre va 
obtenir uns ratis de puntualitat mitjana en línia amb els de l’aeroport de Barcelona–El Prat 
(85%). En ratis de regularitat, l’aerolínia ha aconseguit els estàndards de la indústria amb un 
99,8%. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
Nova Estructura Vueling  
 

 
Comitè de Direcció 
President 
Javier Sánchez-Prieto 
 
Director Financer 
Jorge Saco 
 
Director Producció 
Valentín Lago 
 
Director Comercial 
David Garcia Blancas 
 
Director d’Estratègia 
Mike Delehant (45 anys) s’incorpora com a Director d’Estratègia i líder de Vueling NEXT. 
Mike és americà i ha treballat durant els últims 15 anys a Southwest ocupant diferents 
posicions, la última com a VP Strategy. Mike va estudiar a la Universitat de Michigan i 
poseeix un MBA per la Cox School of Business de Dallas. 
 
Director Àrea Clients 
Calum Laming (39 anys) s’incorpora com a Director de l’àrea de Clients (Chief Customer 
Officer). Callum és irlandès de naixement I britànic d’adopció i ha ocupat posicions 
relacionades amb el client a diferents companyies com Procter&Gamble, Virgin, Air New 
Zealand i Etihad, on era VP Customer Experience. Calum va estudiar a la Universitat de 
Cambridge i poseeix un Màster en Air Transport Management per la Crandfield University. 
 
Director de Recursos Humans 
Cristian Rodríguez 
 
Directora de Comunicació i Relacions Institucionals 
Ana Fernández 
 
Altres incorporacions 
 
Àrea de clients 
Rodolfo Oliveira (39 anys) serà el nou Responsable de Customer experience. Rodolfo es va 
incorporar a principis d’estiu provinent d’Azul, on era responsable de Quality and 
Efficiency. Anteriorment va treballar a Trip Líneas Aéreas i a General Electric a diferents 
posicions comerciales i operatives. Rodolfo és brasiler i va estudiar Business Management a 
la Fundação Dom Cabral. 
 
Patricia González (43 anys) s’incorpora com a nova Responsable d’Atenció al Client. Té 
més de 13 anys d’experiència en la direcció i gestió de contact centers de grans 
companyies com Canal+, on ha liderat equips de gairebé 1.000 persones, així com 
processos de negociació amb proveïdors i establiment de procediments i nivell de servei. 
Patricia ha estudiat Pedagogia i és de Cadis.  
 
 
 
 



 

 
Àrea Operacions 
 
Warren Gravell (47 anys) serà el nou Director del Centre de Control Operatiu (OCC 
Director). Té més de 25 anys d’experiència en Operacions a tot tipus d’aerolínies, com 
Gulfair, Easyjet, Tiger Airways i altres. Warren és britànic i ha orientat els seus estudis cap 
a l’especialització en formació regulatòria i tècnica d’Operacions.  
 
Rubén Camberos (35 anys) s’incorpora a Vueling com a Director de Programació de 
Tripulacions (Crew Scheduling Director). Rubén és mexicà i aporta una experiència de més 
de 10 anys en el Departament de Crew Scheduling d’Aeroméxico. Rubén va estudiar 
Enginyeria Industrial a l’Instituto Tecnológico de Monterrey i a més és expert certificat en 
Jeppesen. 
 
Carlos Montesinos (48 anys) és el nou Director de TCP i Servei a bord. La seva experiència 
és de més de 20 anys al front de l’àrea de Recursos Humans a diferents empreses, entre 
elles Iberia Express, Meliá, Ono i Ecisa. És llicenciat en Dret per la Universidad de Murcia i 
té un màster en RRHH per l’ESDEN School de Madrid, a més d’un PDD per IESE. 
 
Àrea Comercial 
Luis Galí (41 anys) serà el nou Director d’Estratègia Comercial. Luis ha treballat més de 18 
anys en consultoria estratègica en firmes com Daemon Quest, Accenture i PwC, sempre en 
el camp del transport i turisme. Luis va estudiar Enginyeria a la Universitat Politècnica de 
Catalunya i té un MBA pel Collège des Ingénieurs (París). 
 
Iliana Cruz (44 anys) s’incorpora com a Directora de Revenue and Pricing. Iliana té més de 
20 anys d’experiència en la funció i ha treballat en diferents línies aèries com Northwest, 
KLM, Mexicana Airlines, AirBaltic i Lot. Iliana és mexicana i va estudiar Business 
Administration en la Universitat de Minnesota, a més té un MBA per l’IMD. 

 

 

 
 


