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UdL Treball
Dijous, 4 de maig de 2017

PROGRAMA D’ACTIVITATS

9 h. Inici de la Fira. 
  Acreditacions Empreses.

9.30 h -10.45 h. Taller 1: Vinc a buscar feina!, impartit per Eva San Sebastian, Dept. 
de RRHH de l'empresa Rodi Motor Services, cadena líder en distribució i serveis de 
mecànica integral de l'automòbil. 

 Auditori Centre de Cultures Transfronterer (Campus de Cappont).

11 h -12 h. Inauguració oficial.
 Centre de Cultures Transfronterer.

12 h -12.30 h. Presentacions corporatives.

Presentació de la Xarxa Eures, xarxa de col·laboració dels serveis públics d'ocupació 
per a facilitar la lliure circulació de treballadors entre els païsosde la Unió Europea, 
Suïssa, Islàndia, Liechtenstein i Noruega, a càrrec de Sílvia Esteve, tècnica del Servei 
d'Ocupació de Catalunya.

 Sala de Videoconferències del Centre de Cultures Transfronterer (Campus Cappont).

12.30 h -14 h. SpeakTacular: una conferència d’alt impacte sobre lideratge, canvi 
i gestió de persones Speaktacular presenta un còctel innovador, amb un for-
mat sorprenent, capaç de transmetre reflexions i conceptes actuals com la innovació, 
l’adaptació al canvi, el lideratge, el pensament divergent, el treball en equip però... 
involucrant als assistents i fomentant la reflexió en profunditat.

 Auditori Centre de Cultures Transfronterer (Campus de Cappont).

14 h - 15.30 h. Temps per dinar.

15.30 h - 16.45 h. Taller 2: Del Canvi a l’oportunitat, impartit per Gorka Bartolomé, 
formador, coach professional i assessor empresarial i de projectes.

 Auditori Centre de Cultures Transfronterer (Campus de Cappont).

16.30 h - 17.30 h. Taller 3: 8 eines per atraure talent utilitzant Linkedin, impartit 
per Xtrategics, Consultoria i agència de negoci per Internet.

 Sala de Videoconferències del Centre de Cultures Transfronterer (Campus Cappont).

18.30 h. Cloenda de la Fira.
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Presentació del rector

La Fira UdLTreball arriba ja a la quarta edició el curs 2016–

2017, amb un format i uns continguts cada cop més consistents 

i amplis, que volen ser un punt d’inflexió important en relació 

amb el programa d’inserció laboral que la Universitat de Lleida 

desenvolupa al llarg de tot el curs. 

L’ocupabilitat del nostre estudiantat, així com de titulats i ti-

tulades, siguin de grau o de màster, és i ha estat un dels objectius 

principals de la política que hem desenvolupat a la Universitat 

de Lleida en els darrers anys. Per aquest motiu, hem anat posant 

en marxa i incrementant accions diverses d’orientació laboral i 

professional. Així, ens hem distingit per ser una de les poques universitats de tot l’Estat que inclou 

pràctiques a empresa en tots els graus i en molts màsters; alhora, oferim orientació en diversos 

formats i a demanda dels estudiants durant tot el curs; tenim una borsa de treball àgil, que també 

manté la relació entre els estudiants i les empreses que reben estudiants en pràctiques, i, per 

arrodonir aquest programa, celebrem una jornada especial que permet una trobada clau entre 

estudiants i titulats i titulades de la Universitat de Lleida i el teixit empresarial del nostre territori 

i més enllà. Aquesta Fira UdLTreball ve, doncs, a ser la cirereta del pastís de l’ampli programa per 

a l’ocupabilitat de la Universitat de Lleida.

La Fira UdLTreball, en la seva breu existència, s’ha anat consolidant com la primera referèn-

cia, i la més destacada, en aquesta relació entre estudiants universitaris i món empresarial i del 

treball a les nostres contrades. I aquest fet referma el compromís de la Universitat de Lleida amb 

estudiants i titulats i titulades, pel que fa a l’àmbit d’acció que els permetrà una inserció laboral 

bona i adequada per satisfer les seves expectatives.   

Finalment, vull expressar el meu agraïment a totes les empreses i entitats participants, les que 

hi han estat presents des del principi, les que s’hi han anat incorporant al llarg d’aquests anys i 

aquelles per a les quals aquesta serà la primera edició. Sigueu totes benvingudes a la Fira UdL-
Treball de la Universitat de Lleida.

I a l’estudiantat, el vull encoratjar i animar a venir a la Fira i a gaudir de l’oportunitat d’establir 

contactes interessants per al seu futur, així com també a rebre la formació més adient per encarar 

de la manera més profitosa possible el camí per a la seva realització professional. 

Roberto Fernández Díaz

Rector de la Universitat de Lleida
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Presentació del president  
del Consell Social

Les universitats cada cop més intenten respondre a les noves 

demandes que sorgeixen de la societat. A les funcions clàssiques 

de les institucions d’educació superior —fer formació, recerca 

i transferir els resultats del coneixement—, s’hi han anat afe-

gint noves demandes, com la d’una universitat que actuï com a 

ens tractor del seu territori o una universitat més propera, que 

acompanyi l’estudiant més enllà de la mera transmissió de co-

neixements, i que arribi a implicar-se en la seva ocupabilitat. La 

Universitat de Lleida ha entomat aquests reptes i els ha convertit 

en part del seu ideari, amb estratègies pròpies, com ara que tots els estudiants de la UdL gaudei-

xin d’un període de pràctiques obligatòries o el foment d’activitats com la Fira UdLTreball. 

La Fira de l’Ocupació pretén apropar el món professional als estudiants de la universitat, 

per tal de facilitar-los un primer contacte entre l’oferta del talent universitari i la demanda del 

món laboral. El creixement continuat del nombre d’empreses i estudiants participants, així com 

l’increment d’activitats i tallers d’aprenentatge en aquesta quarta edició, ens mostra clarament 

que la Fira UdLTreball s’ha consolidat definitivament com una de les activitats imprescindibles de 

la nostra universitat. 

El Consell Social, que té com un dels seus eixos d’actuació fonamentals actuar com a facilitador 

de la trobada entre el món universitari i la societat civil, no pot fer altra cosa que felicitar la Uni-

versitat de Lleida per l’organització de l’esdeveniment, i agrair als col·laboradors i participants 

la seva implicació i confiança, tot encoratjant-los a aprofitar el marc d’oportunitats que ofereix la 

Fira UdLTreball.

Delfí Robinat i Català

President del Consell Social de la Universitat de Lleida
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Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU)

Programa d’Orientació i Inserció Laboral

Campus de Cappont

Carrer de Jaume II, 67 bis

25001 Lleida

www.udl.cat/ca/serveis/seu/borsa/

Tel. 973 00 35 94

 @udlsiau

El principal objectiu d’aquest programa és el de fomentar i impulsar la millora de l’ocupabilitat 

de l’estudiantat i de les persones graduades o titulades de la Universitat de Lleida. La Universitat 

de Lleida forma part de la Xarxa Universitària per a l’Ocupació, formada per totes les universitats 

públiques catalanes. 

Orientació professional
Saps quins són els perfi ls professionals més demanats del mercat? Saps com utilitzar les xar-

xes socials per buscar feina? Saps que el Portal de Treball de la UdL és un canal de recerca de feina 

exclusiu per a tu?

El Servei d’Orientació Professional pretén facilitar eines, estratègies i suport en el procés de 

recerca de feina, per al desenvolupament i la millora professional. Pots demanar cita prèvia per a 

una sessió d’orientació laboral al Campus de Cappont: www.udl.cat/ca/serveis/seu/borsa/

Portal de Treball de la Universitat de Lleida
És un servei adreçat a l’estudiantat i a persones titulades de la UdL que busquen feina, i a 

empreses i institucions que ofereixen llocs de treball vinculats a la formació universitària que 

s’imparteix a la Universitat de Lleida.

Per accedir al Portal de Treball, l’estudiantat i els titulats de la UdL heu d’emprar el mateix 

nom d’usuari i   contrasenya amb què accediu al Campus Virtual.

Activitats per millorar la teva ocupabilitat
El teu currículum inclou el millor de tu? Saps fer un currículum en anglès? Fas ús de les xarxes 

socials per buscar feina? Vols crear una empresa i no saps per on has de començar? Del canvi a 

l’oportunitat.

T’oferim càpsules formatives amb aquests continguts; és una formació gratuïta. No deixis pas-

sar aquesta oportunitat.

Aquestes activitats es realitzen en el marc del conveni subscrit entre el Departament d’Economia 

i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i les universitats catalanes per a l’impuls a la inserció 

i la millora de l’ocupabilitat dels joves estudiants i graduats universitaris. El conveni subvenciona 

aquestes activitats mitjançant fons provinents del Servei d’Ocupació de Catalunya i del Servei Públic 

d’Ocupació Estatal.

SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ UNIVERSITÀRIA
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SERVEIS PER A EMPRESES
Portal de Treball-Borsa de Treball

SERVEIS PER ALS ESTUDIANTS
Cessió de bicicletes
Carnet de la UdL
Programa d’acollida de nou estudiantat
Servei d’Atenció Psicològica
Programa UdLxTothom

BEQUES I AJUTS
Beques de col·laboració de la UdL
Beques d’introducció a la recerca
Beques salari
Ajuts de viatge
Ajuts a l’estudi per situacions
Ajuts per a estudiants amb necessitats especials
Ajuts per a l’habitatge i el desplaçament
Ajuts per a l’aprenentatge d’una tercera llengua

SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ UNIVERSITÀRIA
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Alumni UdL

Alumni UdL

Associació d’Antics Alumnes 

i Amics de la Universitat de Lleida

Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida, despatx 3.57

Plaça de Víctor Siurana, 1 

25003 Lleida

www.alumni.udl.cat

alumni@alumni.udl.cat

Telèfon: 973 70 23 56

Descripció de la institució
L’Associació d’Antics Alumnes i Amics de la Universitat de Lleida neix amb la vocació d’establir 

un marc estable on les diferents generacions d’alumnes titulats per la UdL i totes aquelles perso-

nes que no hi hagin estudiat, els Amics, puguin mantenir un diàleg permanent que en potenciï i 

desenvolupi el coneixement mutu amb l’objectiu últim de difondre la consciència universitària, 

les inquietuds intel·lectuals i la millora de la carrera professional, a fi d’afavorir, en definitiva, 

l’enfortiment de la mateixa institució universitària.

Els fins de l’Associació són la promoció, ajut i difusió de les activitats de la Universitat de Lleida 

i dels seus membres, tant en l’àmbit cultural i artístic com en el científic, a través de qualsevol 

tipus d’acte o servei que consideri adient. Així mateix, l’Associació fomentarà la vinculació de la 

Universitat de Lleida amb els seus antics alumnes i els Amics, promovent activitats que els per-

metin millorar el desenvolupament de la carrera professional.

Què ofereix als joves titulats?
Informació per a la carrera professional.

• Networking entre titulats de la Universitat de Lleida.

• Formació d’inserció laboral.

• Formació per a la carrera professional.

• Activitats culturals i esportives.

• Accés a serveis universitaris, esportius i comercials gratuïts o amb descomptes.
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Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària

Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària

Campus de Cappont – Edifici C-4  Despatx 0.03

Carrer de Jaume II, 73

25001 Lleida

www.catedraemprenedoria.udl.cat

Telèfon: 973 70 33 46

Descripció de la institució 
La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida és una iniciati-

va conjunta entre la Universitat de Lleida i el Banco de Santander que té per objectiu fomentar el 

talent i la cultura emprenedora en la comunitat universitària. 

La Càtedra treballa perquè la UdL esdevingui una universitat emprenedora, al servei dels seus 

estudiants i graduats, i al servei de la societat, i promou el desenvolupament d’idees innovadores 

que creïn valor econòmic i social.

Què ofereix als joves estudiants i  titulats?
Organitzem activitats de formació i jornades relacionades amb l’emprenedoria, i promovem la 

comunicació de notícies rellevants per a emprenedors a través de diversos canals i mitjans.

Impulsem l’organització de concursos i programes d’acceleració per a emprenedors i hi 

col·laborem.

Anualment oferim un programa de suport als treballs de fi de grau o màster vinculats a 

l’emprenedoria per a aquells estudiants de qualsevol titulació de la UdL que, en el seu treball, 

hi identifiquin una oportunitat de negoci i vulguin desenvolupar un pla d’empresa o analitzar la 

viabilitat econòmica i comercial d’un projecte. 

Disposem d’un servei d’assessorament per a la creació d’empreses, en què posem a disposició 

de la comunitat universitària el coneixement i els recursos necessaris per facilitar el procés de 

creació de projectes empresarials sorgits de la universitat. 

Coordinem el programa Santander YUZZ per a joves amb idees que s’ofereix a la UdL. Es tracta 

d’un programa impulsat per Banco Santander, a través de Santander Universidades, que promou 

la generació d’esperit emprenedor entre els joves. Els participants es beneficien de sessions for-

matives i d’assessorament per donar suport als seus projectes de negoci i disposen d’una xarxa 

d’experts professionals i tutors i d’una plataforma col·laborativa de treball i de networking. Els 

millors projectes es premien amb viatges a Silicon Valley i s’opta a finançament econòmic per 

engegar-los.
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Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida

Consell de l’Estudiantat. Universitat de Lleida

Edifi ci del Rectorat de la Universitat de Lleida, despatx 0.12

Plaça de Víctor Siurana, 1

25003 Lleida

www.estudiantat.udl.cat

consell@estudiantat.udl.cat

Telèfon: 973 70 20 32

Descripció de l'entitat
El Consell de l’Estudiantat de la UdL (CEUdL) és l’òrgan de debat i representació de l’estudiantat 

integrat a la Universitat de Lleida i amb participació en tots els seus òrgans de decisió.

El seu objectiu essencial és vetllar pels drets i interessos de l’estudiantat, vehicular les se-

ves propostes i demandes dins els òrgans universitaris, i, en defi nitiva, promoure i facilitar que 

l’estudiantat rebi una formació acadèmica i humana de qualitat, en el marc d’un sistema univer-

sitari públic català.

El CEUdL és un òrgan no polític, obert a tothom, que treballa per a la millora de les condicions 

de l’estudiantat i del seu nivell educatiu.

Cada centre universitari té el seu propi Consell. Aquests consells, coordinats amb el CEUdL, 

tenen com a fi ta la defensa dels interessos de l’estudiantat del seu centre.

MIREM ENDAVANT

CONTACTA AMB NOSALTRES 
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@ConsellUdL 

/consell.universitatlleida consell@estudiantat.udl.cat  
973 70 20 32  

WWW http://www.estudiantat.udl.cat

EL CONSELL DE L’ESTUDIANTAT DE LA UDL (CEUDL) 

Edifici Rectorat, despatx 0.12

QUÈ ÉS EL CONSELL?
El Consell de l’Estudiantat de la UdL és l’òrgan de debat i representació de l’estudiantat integrat a la 
Universitat de Lleida i amb participació en tots els seus òrgans de decisió. El CEUdL és un òrgan no 
polític, obert a tothom, que treballa per la millora de les condicions dels estudiants i del seu nivell 
educatiu, com també pretén enriquir la vida de la Comunitat Universitària. 

SERVEIS QUE OFEREIX EL CONSELL  Servei d’Allotjament Universitari 
Servei d'Exàmens Enquadernació Borsa de Repàs

FES UNA ULLADA A LA NOSTRA 
WEB! 

SORTIDESSORTIDESSORTIDES   

CURS DE CURS DE CURS DE    
REPRESENTACIÓREPRESENTACIÓREPRESENTACIÓ   

FESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJOR   

JORNADESJORNADESJORNADES   

FORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓ   

CONSELLS DE CENTRES

Facultat de Dret, Economia i Turisme 
Escola Politècnica Superior
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social 
Facultat de Lletres
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Facultat de Medicina
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
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El Consell de l’Estudiantat de la UdL és l’òrgan de debat i representació de l’estudiantat integrat a la 
Universitat de Lleida i amb participació en tots els seus òrgans de decisió. El CEUdL és un òrgan no 
polític, obert a tothom, que treballa per la millora de les condicions dels estudiants i del seu nivell 
educatiu, com també pretén enriquir la vida de la Comunitat Universitària. 

SERVEIS QUE OFEREIX EL CONSELL  Servei d’Allotjament Universitari 
Servei d'Exàmens Enquadernació Borsa de Repàs

FES UNA ULLADA A LA NOSTRA 
WEB! WEB!

SORTIDESSORTIDESSORTIDES   

CURS DE CURS DE CURS DE    
REPRESENTACIÓREPRESENTACIÓREPRESENTACIÓ   

FESTA MAJORFESTA MAJORFESTA MAJOR   

JORNADESJORNADESJORNADES   

FORMACIÓFORMACIÓFORMACIÓ   

CONSELLS DE CENTRES

Facultat de Dret, Economia i Turisme 
Escola Politècnica Superior
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social 
Facultat de Lletres
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Facultat de Medicina
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària
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Institut de Llengües

Institut de Llengües

C. de Jaume II, 67

25001 Lleida

Tel. 973 00 35 42

institutdellengues@udl.cat

www.udl.cat/institutdellengues

L’Institut de Llengües (IL) organitza cursos de llengües i expedeix els corresponents  certifi-

cats acreditatius, i duu a terme actuacions de promoció de les llengües i d’acollida lingüística i 

cultural d’estudiants forans. També ofereix serveis de correcció i traducció.

Cursos i certificats
Llengües: català, castellà, occità, anglès, francès, alemany, italià i xinès.

Tipus de cursos: llengua general (d’acord amb el Marc europeu comú de referència), conver-

sa i llenguatges específics. L’IL s’adapta tant a les necessitats de la comunitat universitària com a 

les de les persones externes, amb cursos anuals, quadrimestrals i a l’estiu.

Metodologia: cursos presencials, semipresencials i virtuals.

Autoaprenentatge: a la biblioteca de Cappont hi ha l’Espai de Llengües, un espai de recursos 

multilingüe per aprendre llengües o perfeccionar-les de forma autònoma. En el cas del català i 

l’anglès, l’IL ofereix un seguiment personalitzat de l’aprenentatge de forma virtual i al ritme que 

cadascú es marqui.

Certificats reconeguts: 

• CLUC català, anglès, francès, alemany i italià (universitats catalanes).

• Certificats d’occità (Consell General d’Aran).

• DELE i CCSE (Instituto Cervantes).

• CELI (en col·laboració amb l’Istituto Italiano de Cultura de Barcelona).

• DELF-DALF (en col·laboració amb l’Alliance Française de Lleida).

• Goethe-Zertifikat (Goethe Institut)

• TOEIC i TOEFL.

• HSK de xinès (en col·laboració amb l’Institut Confuci de Barcelona).

Intercanvi lingüístic i activitats fora de l’aula
L’IL coordina la Borsa d’Intercanvi Lingüístic, oberta també per a persones externes, que 

s’encarrega de posar en contacte persones que estan interessades a formar una parella lingüística 

per conversar en diferents llengües.

També organitza activitats orientades a practicar les llengües i a reforçar-les, des d’un punt de 

vista més lúdic i informal: visites culturals, espectacles en diferents llengües...

Servei de correccions i traduccions
L’IL ofereix un servei de correcció i traducció en diferents llengües a preus molt competitius. 

Aquest servei el poden utilitzar els membres de la comunitat universitària i les persones i empre-

ses externes.

Català Castellano english

Français Deutsch Italiano

Occitan中国

INSTITUT DE LLENGÜES
Universitat de Lleida

• ESCOLA D'IDIOMES

• ACTIVITATS PER PRACTICAR LLENGÜES FORA DE L'AULA

• CORRECCIONS I  TRADUCCIONS

русский
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Oficina de Gestió de Pràctiques Externes de la UdL

Oficina de Gestió de Pràctiques Externes de la UdL

Edifici del Rectorat, despatx 3.51

Plaça de Víctor Siurana, 1

25003 Lleida

www.practiques.udl.cat

gestiopractiquesudl@udl.cat

Telèfon: 973 70 23 66

Pràctiques acadèmiques externes de la UdL
Les pràctiques acadèmiques externes són una activitat docent regulada i oficial que té com a fun-

ció fonamental contribuir a la formació integral de l’estudiant.

Es realitzen en empreses, institucions, entitats i també en serveis universitaris.

L’objectiu és permetre a l’estudiant:

• aplicar i complementar els coneixements adquirits en la formació acadèmica,

• afavorir l’adquisició de competències per a l’exercici d’activitats professionals,

• facilitar la seua incorporació al món laboral.

Per a l’entitat col·laboradora, participar en el procés és una oportunitat per:

• establir relacions directes amb el món universitari,

• recollir propostes i aportacions innovadores arran de la pràctica, i

• col·laborar en la formació teòrica i pràctica de l’estudiantat, que, en ocasions, pot conduir a 

una futura relació laboral.

Pràctiques

Estudiant

UniversitatEntitat

Prof. Responsable
Prof. Tutor

Gestor (RR.HH.)
Prof. Tutor
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Pràctiques acadèmiques externes

Vinculades a un conveni de cooperació educativa entre l’entitat col·laboradora i la UdL.
El projecte formatiu, signat per les tres parts, recull les dades específiques de la pràctica.
Les tasques a desenvolupar estan directament relacionades amb la titulació.
Disposen d’un tutor/a acadèmic de la UdL i un tutor/a de l’entitat acollidora.
De la seua realització no deriven obligacions pròpies d’una relació laboral.

Pràctiques curriculars Pràctiques extracurriculars

Obligatòries en tots els graus i en algun màster. Per interès de l’estudiant i l’entitat.

Cal estar matriculat/ada a l’assignatura. Cal tenir matrícula i expedient obert,  
i el 50% d’ECTS superats als graus.

Durada segons el pla d’estudis. Durada màxima de 750 h per curs 
acadèmic.

Període: en base a la planificació de 
l’assignatura. Període: acordat amb l’entitat acollidora.

Referent de la UdL:  
professor/a responsable de l’assignatura.

Referent de la UdL:  
professor/a responsable del centre.

A través del Portal de Pràctiques Externes i Borsa de Treball podreu:

Entitats Estudiants

Donar-vos d’alta. Subscriure-us a extracurriculars i borsa.
Introduir-hi ofertes. Pujar-hi el currículum.
Veure els candidats. Consultar-ne les ofertes.
Fer seguiment de les pràctiques. Registrar-vos segons el vostre interès.
Avaluar la pràctica. Fer el seguiment.

EstudiantEntitat

Sol·licitud

Oferta Fitxa

Procés de
selecció

Firma de
sol·licitud

UdL
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Empreses i entitats
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El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) és l’organisme de la Generalitat que ofereix serveis i 

programes a les persones i a les empreses per tal de millorar les competències professionals de 

les persones i afavorir la competitivitat de les empreses amb centre de treball a Catalunya.

Què s’ofereix?
Serveis i programes:

• Informació i orientació per a l’ocupació. Atenció individualitzada i grupal sobre la cerca 

d’ocupació, treball de competències i habilitats professionals. 

• Formació professional per a l’ocupació:

• Formació a mida amb compromís de contractació: adaptada a les necessitats de les 

empreses.

• Formació que permet el reconeixement i l’acreditació de les competències professio-

nals per a una ocupació en concret: certificats de professionalitat.

• Programes mixtos que combinen formació i treball.

• Pràctiques laborals i no laborals a Catalunya o a països de la Unió Europea (programes 

Eurodissea). 

• Intermediació laboral, gestió d’ofertes de feina a través de les oficines de treball o del 

portal Feina Activa. Accés a ofertes d’empreses de la Unió Europea a través de la xarxa   

EURES.

Què s’ha de fer per participar-hi?
Tenir més de 16 anys i inscriure’s com a sol·licitant d’ocupació a l’oficina de treball que perto-

qui per domicili.

Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil, que 

posa a disposició dels joves de 16 a 29 anys que hi estan inscrits diferents programes que en faci-

liten la incorporació al món laboral. 

Més informació
Pàgina web del SOC: oficinadetreball.gencat.cat

Oficines de treball del SOC: les persones s’adscriuen a les oficines per codi postal.
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Activa Mútua

Activa Mútua 2008

Avinguda de l’Onze de Setembre, 34

25199 Lleida

www.activamutua.es

Telèfon: 973 27 05 99

Descripció de l’empresa
Activa Mútua és una entitat col·laboradora amb la seguretat social, sense ànim de lucre i de 

caràcter voluntari, El principal objectiu és col·laborar en la gestió de les prestacions i l’assistència 

sanitària de la seguretat social, tals com:

• L’accident de treball i malalties professionals.

• L’accident no laboral i la malaltia comuna.

• El cessament d’activitat de treballadors autònoms.

• El risc durant l’embaràs i la lactància natural.

Se situa en el novè lloc en el rànquing nacional pel que fa a volum de quotes, i ocupa el setè lloc 

en termes de solvència. Presta servei a 62.000 empreses i protegeix 503.000 treballadors.

L’entitat disposa d’un total de 74 delegacions a tot l’Estat 

Perfils professionals sol·licitats
Captar el millor talent representa un dels canvis en els últims temps per a l’Àrea de Gestió de 

Persones. Per aquest motiu, volem incorporar professionals que aportin un avantatge competitiu 

diferencial.

Incorporem professionals provinents dels àmbits sanitari, jurídic, economicofinancer, de pre-

venció de riscos laborals, de comunicació o de gestió d’empreses, així com de l’àmbit tecnològic i 

de sistemes de la informació.

Què ofereix als joves titulats?
Activa Mútua és una organització amb una gran experiència acumulada en el sector, fet que 

ha permès desenvolupar un treball de perfeccionament i que millorem contínuament per donar 

el millor servei. Per aquest motiu, ens agradaria comptar amb professionals que desitgin formar 

part del nostre equip i col·laborar en l’excel·lència del nostre projecte.

Busquem persones amb talent, proactives i dinàmiques, amb iniciativa i capaces d’acomplir la 

seva labor professional per aconseguir la màxima qualitat i servei a l’entitat.

Procés de selecció
Recepció de currículums i entrevista personal 

www.activamutua.es per poder-hi enviar els currículums en format digital.
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Afrucat

Afrucat, Associació Empresarial de Fruita de Catalunya

Avinguda de Tortosa, 2

25005 Lleida

www.afrucat.comadministracio@afrucat.com

Telèfon: 973 22 01 49

Descripció de l’empresa 
Afrucat és l’associació de les empreses fruiteres de Catalunya, i aplega el 45% de la producció 

espanyola de pera, el 52% de poma i el 32% de fruita de pinyol. 

Afrucat té associades un total de 100 firmes catalanes, amb 10.000 treballadors, 45.000 hec-

tàrees i 1.000 milions de quilograms de fruita, com ara préssec, nectarina, pera, poma, cirera, pru-

na, albercoc i paraguaià. Afrucat defensa la viabilitat i el futur de les empreses fruiteres catalanes 

i de la població que en depèn.

Els objectius d’Afrucat són afavorir l’intercanvi d’informació, la transferència tecnològica i 

l’assessorament agrari; donar suport a la innovació, la internacionalització i la diferenciació te-

rritorial de la producció; promoure el consum de fruita entre la societat i els coneixements de les 

demandes dels mercats, i impulsar la fructicultura catalana vers el lideratge de la fructicultura 

global per esdevenir un referent internacional dels mercats fruiters.

La nostra és una vocació de servei, propera i oberta a la societat i, en particular, a la comunitat 

fruitera. 

Oferim i afavorim la professionalitat en el món fruiter interconnectadament. 

Perfils professionals sol·licitats
Les empreses fruiteres necessiten diferents especialistes en agronomia, tècnics de qualitat, 

comerç internacional, especialistes en màrqueting i vendes, així com perfils de les àrees de comp-

tabilitat i finances.

Què ofereix als joves titulats?
La possibilitat de posar a l’abast dels titulats les demandes de les nostres empreses associa-

des, així com les opcions de treball en pràctiques.

Procés de selecció
Elaborem una borsa de treball a partir dels currículums rebuts, que posem a disposició de les 

nostres empreses associades.
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Agència Catalana de Turisme

Agència Catalana de Turisme

Passeig de Gràcia, 105, 3a planta

08008 Barcelona

http://act.gencat.cat (corporativa)

www.catalunya.com (orientada al turista)

Telèfon: 93 484 99 00

Descripció de l'entitat 
L’Agència Catalana de Turisme és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya que 

s’encarrega de dur a terme les polítiques de promoció turística. Té com a missió contribuir a la 

prosperitat de Catalunya i del seu sector turístic; a més, n’és la veu a l’exterior.

Som una entitat pública amb seu central a Barcelona, que disposa de dotze centres de promo-

ció turística arreu del món.

Perfils professionals sol·licitats
Busquem persones graduades en qualsevol titulació universitària, però preferentment: Tu-

risme, Màrqueting i Investigació de Mercats, Administració i Direcció d’Empreses, Economia o 

Traducció i Interpretació.

És necessari tenir el nivell de suficiència de català (C1), estar empadronat o empadronada a 

Catalunya un mínim de dos anys dels darrers cinc, no tenir cap deute amb l’administració pública 

i tenir com a màxim trenta anys (inclusivament).

Què ofereix als joves titulats? 
La possibilitat de promocionar la marca  Catalunya, mitjançant una beca de dos anys, a alguna 

de les nostres oficines a l’estranger: París, Brussel·les, Frankfurt, Londres, Nova York o Madrid.

La dotació econòmica de la beca va dels 16.562 € als 30.000 € bruts anuals (segons destina-

ció). Incloem també el bitllet d’anada i tornada, així com una assegurança d’assistència de viatge.

Procés de selecció
Un cop es publiqui la convocatòria al DOGC (la previsió és per a finals de juny – principis de 

juliol de 2017), s’ha de presentar (abans del 15 de setembre) un full de sol·licitud, el currículum 

i un videocurrículum 

Durant el mes d’octubre es realitzen les  proves.  L’inici de la beca és el 7 de gener de 2018.

http://advisors.catalunya.com/els-protagonistes/

Fira de treball UdL SIAU 2017.indd   27 07/04/2017   13:46:40



Fira del Treball de la UdL28

Agencia de Transportes Trota, SA

Agencia de Transportes Trota SA

Polígon industrial Camí dels Frares

CIM Lleida, vial E, parcel·la 7

25191 Lleida

www.trota.com

Telèfon: 902 20 54 00

Descripció de l’empresa
Som una empresa familiar, amb més de quaranta anys d’experiència en el sector del transport 

internacional de mercaderies per carretera. La nostra activitat es realitza tant en l’àmbit nacional 

com internacional, i consisteix a donar un servei de qualitat als nostres clients, presents arreu 

d’Europa.

Podem assegurar un servei de transport de qualitat gràcies a la nostra fl ota pròpia (més de 

300 camions), a la tecnologia innovadora que utilitzem i, sobretot, a l’equip de persones amb les 

quals compta l’empresa. Es tracta de professionals de perfi ls diversos i formació diferent, però 

amb un únic objectiu: consolidar l’empresa com a referent en el sector.   

Perfi ls professionals sol·licitats
Busquem contínuament persones competents, que comparteixin els valors presents a 

l’empresa: humilitat, compromís, esforç, treball en equip i responsabilitat. 

• Universitaris amb idiomes, per incorporar-se a les àrees customer, fi nancera, d’administració, 

de recursos humans / laboral, trading, etc.

• Persones amb habilitats comercials, amb idiomes, per desenvolupar la tasca de comercial 

o gestor de clients.

• Enginyers, per incorporar-se a l’àrea d’operacions de l’empresa. 

Valorem el coneixement de llengües estrangeres (anglès, francès, alemany...), perquè la nostra 

activitat implica, també, el contacte amb professionals de mercats europeus. 

Què ofereix als joves titulats? 
• Incorporació a un gran equip de persones.

• Formació per al desenvolupament professional. 

• Oportunitat d’iniciar-te en el món laboral. Apostem pel teu talent.

• Possibilitat d’emprendre la teva trajectòria professional dins d’una gran empresa, que té 

presència no només en l’àmbit nacional, sinó arreu d’Europa. 

Procés de selecció
Envia’ns el teu currículum a seleccio@trota.com. A la nostra pàgina web pots trobar-hi fàcil-

ment les ofertes de feina publicades. Fem una preselecció de candidats i entrevistes personals. 

Engega amb nosaltres la teva nova experiència laboral; t’hi esperem!
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ALIER, SA

ALIER, SA

Polígon Industrial, s/n 

25124 Rosselló (Lleida)

www.aliersa.com

Telèfon: 973 73 27 05

Descripció de l’empresa
ALIER, SA som una empresa especialitzada en la producció de paper a partir de paper reciclat. 

Des de 1833, hem sabut adaptar-nos a l’evolució dels temps. Per això, aquí i ara mantenim 

intacta la nostra capacitat d’aportar solucions al mercat. En aquest sentit, donem suport al talent 

a través de diferents polítiques de personal, com ara la formació, el treball en equip i la promoció 

interna.

Molts avenços tecnològics dels quals avui disposem en el nostre sistema productiu són fruit 

de la nostra pròpia investigació i de la nostra capacitat per assumir constantment nous reptes. 

L’equip de professionals que formen Alier treballa per estar a l’altura de les exigències dels nous 

temps i d’una indústria que encara té molt recorregut pels nostres clients i pel medi ambient.

El nostre principal producte, i amb el qual som competitius en el mercat mundial, és el Carton 

Wall, que fabriquem específicament per a la producció de plaques de guix.

Perfils professionals sol·licitats
El Departament de Recursos Humans té l’objectiu de garantir que ALIER sigui capaç d’atreu-

re el talent, de formar i fidelitzar les persones necessàries per al compliment dels objectius de 

l’empresa.

Seleccionem persones graduades en:

• Enginyeria Mecànica.

• Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

Què ofereix als joves titulats?
Créixer i desenvolupar una carrera professional en una indústria en constant creixement i 

canvi; per això, aportem eines i recursos per a un bon desenvolupament professional i personal.

Als joves, els oferim diferents possibilitats:

• Pràctiques curriculars.

• Pràctiques extracurriculars.

• Possibilitat de realitzar el projecte de final de grau en indústria paperera.

• Incorporació a l’empresa.

Procés de selecció
Recepció de currículums i entrevista personal
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Alquienvas Medi Ambient 

Alquienvas Medi Ambient

Carrer de Catalunya, 4

25337 Bellcaire d’Urgell (Lleida)

www.alquienvas.com

Telèfon: 973 58 60 67

Descripció de l’empresa
• Fabricació i distribució de productes i sistemes per a la recollida selectiva de residus.

• Fabricació i distribució de productes de plàstic reciclat.

Perfils professionals sol·licitats
• Comercial.

• Tècnic mediambiental.

• Màrqueting internacional.

Què ofereix als joves titulats?
• Possibilitat d’incorporació a l’empresa.

• Formació i experiència professional.

Procés de selecció
• Valoració del currículum.

• Entrevista formal.

• Període de prova.

• Fix en plantilla.
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Arts Gràfiques Bobalà, SL

Arts Gràfiques Bobalà, SL

Carrer de Sant Salvador, 8

25005 Lleida

www.bobala.cat

Telèfon: 973 23 66 11

Descripció de l’empresa
Som una societat formada per quatre empreses sota l’aixopluc d’un mateix paraigua. L’empresa 

mare és Arts Gràfiques Bobalà, fundada l’any 1989. Just un any després neix Pagès Editors, edi-

torial que publica llibres en llengua catalana i occitana. L’any 1996 es crea Editorial Milenio, amb 

l’objectiu d’anar més lluny i de publicar llibres en llengua castellana i altres idiomes. Finalment, 

l’any 2010, amb la finalitat de donar un gran impuls a les editorials i en el món del comerç, es crea 

la nova plataforma de distribució de llibres a tota la Península, sota el nom Nus de Llibres.

Perfils professionals sol·licitats
Disseny gràfic, correcció i traducció en llengua catalana i castellana.

Què ofereix als joves titulats?
Oferim ganes d’aprendre, de formar-se com a bons professionals en el sector i d’estar en un 

món creatiu dins del sector de les arts gràfiques i literàries, mitjançant les eines i els recursos de 

què disposa actualment en el mercat, en un ambient de companyonia positiva i de col·laboració.

Procés de selecció
Recepció de currículums i entrevistes personalitzades.
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Arnó

Arnó

Plaça de l’Ensenyança, 1

25002 Lleida

www.arno.com

Telèfon: 973 24 32 62

Descripció de l’empresa
Benito Arnó e Hijos és una empresa constructora, familiar, amb més de 50 cinquanta anys 

d’experiència. Som una empresa sòlida i de referència al nostre sector: obra civil, edifi cació, con-

cessions, serveis, manteniment i   facility management, mobilitat i seguretat viària, i fabricació de 

materials per a la construcció. Formem part d’un grup diversifi cat d’empreses en vuit àrees de 

negoci: construcció, concessions, promoció immobiliària, ciments, logística, multiserveis, sector 

vitivinícola i   fi tness.

El celler i les vinyes   Lagravera i el gimnàs Ekke formen part del nostre grup.

Treballem amb un model de gestió que faci compatible el desenvolupament econòmic de totes 

les companyies del grup amb la integració de les preocupacions    mediambientals, la qualitat en 

totes les àrees de negoci, la seguretat de l’equip humà i el compromís envers la societat.

Perfi ls professionals sol·licitats
Els perfi ls professionals que treballen a les nostres empreses són:
• Enginyers d’obres públiques i camins / Arquitectes tècnics.

• Conductors de camions i maquinària.

• Personal tècnic qualifi cat d’obra civil i edifi cació.

• Personal per a la vinya.

• Llicenciats i graduats en Ciències de l’Esport.

•  Personal administratiu (nivell alt i mitjà).

Què ofereix als joves titulats?
• Contractes de formació dual.

• Pràctiques.

Procés de selecció
Per a un procés de selecció, primer fem una recerca per diferents canals, segons el tipus de 

perfi l:

• Universitats i centres de formació professional.

• Portals en línia. 

• Serveis públics. 

• Col·legis professionals.

• Borsa de treball.

El procés continua amb l’avaluació de currículum i entrevistes personals.
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Associació / Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya

Associació / Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Carrer de Ramón y Cajal, 4

25003 Lleida

www.eic.cat

www.eic.cat/qui-som/demarcacions/lleida

Telèfon:  973 28 80 11

Descripció de l’entitat
L’AEIC, creada el 1863, i el COEIC, el 1950, tenen com a objectiu representar i acompanyar els 

nostres enginyers i enginyeres, ajudant-los en el seu desenvolupament professional i donant-los 

el suport necessari al llarg de la seva vida.

Serveis a l’enginyer
• Cobertura de la responsabilitat civil professional (RCP).

• Servei de certifi cació (visat, certifi cació d’actuació professional, signatura electrònica...).

• Comissions tècniques.

• Formació contínua.

• Serveis ocupacionals (borsa de treball, servei d’orientació professional, taller per a la mi-

llora de competències).

• Serveis d’informació tecnològica i normativa.

• Serveis jurídic, fi scal i laboral.

• Participació, networking i lobby.

• Avantatges i descomptes.

Som 10.000 enginyers i enginyeres inscrits a tot arreu i en tots els sectors  En formar part de 

la nostra xarxa, pots trobar-hi companys que et poden donar un cop de mà.
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Big Grup

Big Grup (Bové i Gili Exhibitions, s. l.) 

Carretera C-13, km 11,6 

25660 Alcoletge 

www.biggrup.es
Telèfon: 973 28 35 57 

Descripció de l’empresa
Big Grup és una empresa dedicada als àmbits següents: 

• Disseny, fabricació i muntatge d’estands personalitzats per a fires d’àmbit nacional i eu-

ropeu.

• Muntatge de fires.

• Disseny, fabricació i muntatge d’interiors comercials, exposicions, museus…

• Organització d’esdeveniments i fires.

Què ofereix als joves titulats?
Oferim la possibilitat de fer una carrera professional a prop de la teva localitat. Seguim unes 

polítiques de desenvolupament professional i de formació adaptades al treballador. A més, oferim 

estabilitat laboral, així com un ambient de treball saludable.

Perfils professionals sol·licitats
• Responsable de màrqueting, comunicació i publicitat.

• Community manager.

• Dissenyador gràfic.

• Arquitecte tècnic.

• Delineant.

Procés de selecció
Recepció de currículums i entrevista.
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bonArea Agrupa 

bonArea Agrupa

Raval de Traspalau, 8

25210 Guissona (Lleida)

atencio.client@bonarea.com

www.bonarea.com

Telèfons:  973 55 01 00 / 973 55 11 00 extensió 2643

Descripció de l'empresa
bonÀrea Agrupa té una àmplia experiència en el sector agroalimentari. Desenvolupa totes les 

activitats ramaderes, industrials i comercials necessàries per arribar al consumidor sense inter-

mediaris.

La realització del cicle productiu complet ha esdevingut un repte per a tota l�organització. 

Actualment duu a terme tots els processos, des del naixement de les aus i el bestiar, passant per la 

fabricació dels pinsos, la cria i engreix dels animals, el sacrifici, la transformació i l’elaboració dels 

productes, fins a la seva distribució i la venda directa mitjançant les botigues bonÀrea.

Perfi ls professionals sol·licitats
Seleccionem persones graduades en Enginyeria Industrial (en les especialitats d�organitzacions, 

elèctrica, mecànica i electrònica), Enginyeria Informàtica, Enginyeria Agrària i Alimentària, i Ad-

ministració i Direcció d�Empreses.

Què ofereix als joves titulats? 
Oferim un repte professional a la indústria alimentària més important de la província de Llei-

da, amb la possibilitat d’anar creixent dins l’organització: formació continuada, pla de carrera, 

estabilitat laboral. 

Procés de selecció
Recepció del currículum a través del web corporatiu www.cag.es, i entrevistes personals.
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Borges International Group 

Borges International Group

Avinguda de Josep Trepat 

25300 Tàrrega (Espanya)

www.borgesinternationalgroup.com

Telèfon: (+34) 973 50 12 12

Descripció de l’empresa
Borges International Group és una empresa líder mundial en el mercat global de l’alimentació 

saludable.

Borges International Group, ambaixadora al món de l’estil de vida mediterrani i amb una arre-

lada tradició familiar, es manté fidel als seus orígens i a la terra. És present en els cinc continents, 

i porta els nostres productes a més de 130 països.

Perfils professionals sol·licitats
Els perfils més sol·licitats per Borges són perfils comercials, d’ADE amb idiomes (anglès i fran-

cès) i enginyeries (agrònomes, químiques, industrials), graduats en Ciència i Tecnologia dels Ali-

ments, tècnics en electromecànica, carreters...

Què ofereix als joves titulats?
Borges International Group t’ofereix la possibilitat d’incorporar-te a la seva plantilla i de poder 

contribuir al seu creixement, tant en l’àmbit nacional com en l’internacional.

 Les persones que treballen a Borges International Group són el principal actiu de l´empresa. 

Fomentem la creació de treball estable i de qualitat, la formació i el desenvolupament professio-

nal, la igualtat d´oportunitats i la conciliació de la vida laboral i personal.

Procés de selecció
Recepció de currículums a: www.borgesinternationalgroup.com
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Castell del Remei

Castell del Remei – Tomàs Cusiné

Castell del Remei 

25333 Penelles (la Noguera)

www.castelldelremei.com

Telèfons: 973 58 02 00 / 638 96 06 04

Descripció de l’empresa
Celler centenari que elabora vins fi ns de prestigi internacional en una fi nca històrica de la DO 

Costers del Segre, on els primers indicis d’activitat vinícola es remunten a l’any 1780. És el primer 

celler català a elaborar i etiquetar vins fi ns de criança i el cinquè més antic registrat de l’Estat 

espanyol. Va ser pioner en la importació de ceps francesos a la península Ibèrica. Antigament, va 

obtenir diversos reconeixements i nombrosos premis en exposicions internacionals. Actualment, 

rep guardons i altes puntuacions en certàmens i publicacions especialitzats. Exporta la producció 

a més de quaranta països dels cinc continents. D’entre els seus productes destaquen: Sícoris, Go-

tim Blanc, Gotim Bru, Oda Blanc, Oda Negre, 1780.

Així mateix, la fi nca —antiga colònia agrícola— és un centre turístic.

Altres empreses del grup són: Celler Tomàs Cusiné, Cérvoles Celler, Cara Nord Celler, Viticultu-

ra de Muntanya, Vilosell Wine Hotel i Restaurant Castell del Remei.

Perfi ls professionals sol·licitats
Persona responsable de l’atenció a la botiga i els visitants al celler del Vilosell, que gestioni 

un petit hotel rural de cinc habitacions, amb capacitat de relació pública, i coneixements d’anglès 

i de maneig informàtic. Cal que estigui disposada a implicar-se en el projecte, que tingui ganes 

d’aprendre i de gestionar temes relacionats amb el turisme, l’enologia, la comunicació, el disseny 

gràfi c...

Per a l’execució de les nostres tasques, comptem amb professionals de diferents àmbits: admi-

nistratius, cellerers, enòlegs, comunicadors, pagesos, jardiners, netejadors, tècnics de laboratori, 

comercials...

Què ofereix als joves titulats?
La possibilitat d’introduir-se en un sector molt atractiu, d’implicar-se en projectes molt en-

grescadors, de descobrir un àmbit nou i aprendre molts aspectes transversals, a més de treballar 

en un mitjà en plena natura i en un ambient rural.

Procés de selecció
Recepció de currículums i entrevista.
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Centre Integral de Formació Professional ILERNA

Centre Integral de Formació Professional ILERNA

Passeig de Ronda, 152

25008 Lleida

Passatge Pompeu, 8

25006 Lleida

www.ilerna.es/fp-lleida

Telèfon: 973 72 78 78

Descripció de l’empresa
El Centre Integral de Formació Professional ILERNA és un centre de formació concertat en 

el qual impartim formació professional inicial i oferim cicles formatius de grau mitjà i de grau 

superior.

També oferim formació contínua a mida per a les empreses, formació ocupacional per a aquells 

treballadors en situació d’atur o que es volen formar per a un canvi de feina, i formació oberta per 

a totes aquelles persones que vulguin perfeccionar o ampliar els seus coneixements.

Més de cinquanta anys d’experiència en el sector educatiu i més de 15.000 alumnes formats a 

les nostres aules ens avalen. La nostra prioritat és l’alumne i l’atenció, completament personalit-

zada, la qual cosa ajudarà que, s’estudiï el que s’estudiï, l’alumne no se senti mai sol en el procés 

d’aprenentatge. 

Perfils professionals sol·licitats
Gràcies al nostre creixement, que augmenta any rere any, són múltiples els perfils professio-

nals que poden encaixar en el nostre centre: professors altament qualificats per impartir docèn-

cia en totes les modalitats ofertes, personal d’administració i serveis i gestors comercials que 

col·laborin en l’ampliació de la nostra relació amb les empreses de l’entorn.

Seleccionem personal motivat i amb ganes de formar part d’un equip humà amb gran esperit 

col·laboratiu.

Què ofereix als joves titulats? 
Oferim la possibilitat d’incorporar-se a un centre de formació amb un equip de treball estable 

i implicat, on podran desenvolupar la seva carrera professional.  

Procés de selecció
Per formar part de l’equip d’ILERNA podeu enviar un correu electrònic amb el currículum, 

juntament amb una carta de presentació, a bt@ilerna.com.

CENTRE

INTEGRAL

DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL

ILERNA

La nova manera

d’entendre l’FP

www.ilerna.es/fp-lleida
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La nova manera

d’entendre l’FP

www.ilerna.es/fp-lleida
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Col·legi d’Economistes de Catalunya / Seu de Lleida

Col·legi d’Economistes de Catalunya | Seu de Lleida

Carrer de Pere Cabrera, 16, 1r G 

25001 Lleida

lleida@coleconomistes.cat 

Telèfon: 973 21 06 33

El Col·legi d’Economistes de Catalunya és conscient de la importància de col·laborar en la im-

minent incorporació dels estudiants al món professional.

Per aquest motiu informem els estudiants dels serveis que el Col·legi pot oferir-los per al des-

envolupament de la seva carrera professional:

Serveis col·legials
• Accés a la borsa de treball especialitzada en l’àmbit econòmic.

• Servei d’Orientació i Assessorament Professional (SOAP).

• Espai “Joves Economistes” (joves@economistes.cat).

• Espai d’emprenedoria (Comissió d’Economia del Treball i Ocupació, Grup de Treball 

d’Emprenedoria i Creació d’Empresa, i xarxa d’inversors Economistes BAN).

• Avantatges col·legials (descomptes amb el carnet col·legial).

• Networking entre professionals de l’àmbit econòmic (adhesió a les comissions i grups de 

treball; participació en els actes, seminaris i jornades que organitza el Col·legi).

• Recull de premsa diari.

Quotes
Precol·legiat: si estàs cursant un grau a la UdL que permeti la col·legiació al Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, podràs precol·legiar-te amb les següents condicions especials: 

• Quota gratuïta durant tots els estudis.

Estudiant-associat: si estàs cursant una titulació de grau o superior de la UdL que no per-

met la col·legiació al Col·legi d’Economistes de Catalunya, podràs ser membre del Col·legi com a 

estudiant-associat amb les següents condicions especials:

• Quota gratuïta durant tots els estudis.
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Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles  
i Forestals de Catalunya

Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya

Demarcació de Lleida

Passeig de Ronda, 170, entresòl

25008 Lleida

www.agricoles.org

Telèfon: 973 24 32 39

Descripció de l’entitat
Som una entitat constituïda per més de 2.000 tècnics en els àmbits de l’enginyeria tècnica 

agrícola i l’enginyeria tècnica forestal.

Som professionals al servei de l’agricultura, la ramaderia, les indústries agroalimentàries, el 

medi ambient, l’ordenació del territori, la gestió de recursos forestals, les indústries de la fusta, la 

gestió d’espais verds i el paisatgisme.

Perfils professionals sol·licitats
Professionals amb titulació d’Enginyeria Tècnica Agrícola, grau en Enginyeria Agrària i Ali-

mentària, Enginyeria Tècnica Forestal i grau en Enginyeria Forestal.

Què ofereix als joves titulats?
• Borsa de treball.

• Formació.

• Assessorament i orientació professional.

• Avantatges col·legials (descomptes amb el teu carnet).

• Networking entre professionals.

COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS
TÈCNICS AGRÍCOLES DE CATALUNYA
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Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona 
Delegació de Lleida
Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona - Delegació de Lleida

Passeig de Ronda, 164, pral. 2n

25008 Lleida 

www. graduados-sociales.com

Telèfon: 973 24 03 25 

Perfil de l'entitat       
El Col·legi de Graduats Socials agrupa, dona servei i defensa els interessos dels professionals 

graduats socials que exerceixen aquesta professió. Són els professionals jurídics experts en ma-

tèria laboral i seguretat social que assessoren ciutadans i empreses. El seu camp d�actuació com-

prèn també altres matèries, com fiscalitat, estrangeria, prevenció de riscos, formació, etc.

Perfils professionals sol·licitats
El Col·legi de Graduats Socials ofereix a les empreses interessades una base de dades completa 

de tots els professionals col·legiats per al seu departament laboral o de recursos humans, a més 

d’una interessant borsa de treball a l’abast de particulars i empreses.

Aquells graduats socials que vulguin col·legiar-se han de reunir els següents requisits:

• Possessió del títol de diplomat en Relacions Laborals o Graduat Social.

• Diplomat o grau en Relacions Laborals. 

Què ofereix als joves titulats?
Formar part del departament laboral o de recursos humans de les empreses que venen a la 

Delegació de Lleida del Col·legi de Graduats Socials cercant currículums per cobrir vacants en els 

departaments abans esmentats. 

El Col·legi ofereix als professionals col·legiats formació continuada en totes les matèries 

d’interès per a la professió, a més d’assessorament i altres avantatges amb entitats privades i 

Administració. 

Procés de selecció
L’empresa interessada rebrà el currículum i farà entrevista.
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Col·legi de Periodistes de Catalunya 
Demarcació de Lleida
Col·legi de Periodistes de Catalunya

Demarcació de Lleida

Rambla de Ferran, 21, 8è

25007Lleida

www.periodistes.cat

Telèfon: 973 24 00 44

Descripció de l'entitat
El Col·legi de Periodistes de Catalunya va nàixer l’any 1986, amb voluntat de servei públic i en 

resposta a les necessitats dels professionals i de la societat catalana. La llarga tradició associativa 

del periodisme català i la seva lluita per la recuperació de la democràcia van culminar l’any 1985 

amb la creació d’un col·legi professional L’aprovació de la Llei al Parlament de Catalunya culmina-

va la democratització de l’Associació de la Premsa de Barcelona, que el 1985 va tenir el seu primer 

president democràtic, Carles Sentís, que va liderar el projecte de creació del Col·legi després de 

mesos de converses amb els principals partits polítics

L’entitat aglutina més de 4.000 professionals de la comunicació de tot Catalunya, 160 dels 

quals col·legiats a la Demarcació de Lleida. El Col·legi ofereix formació, assessorament, borsa de 

treball, serveis i suport al col·lectiu periodístic de casa nostra, entre d’altres. 

Què ofereix als joves titulats? 
Col·legiació, borsa de treball, formació. 
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Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Lleida

Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Lleida

Carrer de Xavier Puig i Andreu, 46, baixos

http://coaclleida.cat/

Telèfon: 973 24 94 16

Descripció de l'entitat
Corporació de dret públic amb la finalitat, entre d’altres, de vetllar perquè l’actuació de llurs 

col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici pro-

fessional, i de garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la 

professió. També tenim com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i 

dels interessos professionals de les persones col·legiades.

Perfils professionals sol·licitats
Persones amb perfil comercial que busquin incorporar-se al món laboral o millorar el seu 

nivell de retribucions o feina dins del món comercial.

Què ofereix als joves titulats? 
Posar en marxa l’ofici d’agent comercial, amb el suport i l’acompanyament necessaris. Forma-

ció a càrrec del Col·legi, en el curs CECO-ICEX; assessorament per part de mentors del col·legi, i 

accés a la borsa de treball d’empreses col·laboradores.

Procés de selecció
Amb l’acompanyament i el suport del Col·legi. 
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Col·legi Oficial de Gestors Administratius  
de Catalunya
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya

Delegació de Lleida

Carrer de l’Alcalde Areny, 6, 1r 

25002 Lleida 

www.gestors.catgestors.lleida@gestors.cat

Telèfon: 973 28 81 37

Descripció de l'entitat
El Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC) és una institució centenària 

fundada l’any 1880 amb un doble objectiu: defensar els interessos col·lectius de la professió i 

vetllar pel compliment de les normes deontològiques que garanteixen els drets dels ciutadans i 

de les empreses a les quals representen aquests professionals. Actualment el COGAC representa 

més de mil professionals de la gestió administrativa, als quals ofereix un ampli ventall de serveis 

per facilitar-los la seva tasca professional. 

Perfils professionals sol·licitats
Per exercir com a gestor administratiu és necessari ser titulat en l’àmbit del dret, l’economia o 

les ciències polítiques, i, a més, cal obtenir el títol oficial de gestor administratiu. Una de les vies 

per fer-ho és superant un màster oficial en Gestió Administrativa. A Catalunya són tres les univer-

sitats que n’imparteixen, entre les quals hi ha la Universitat de Lleida. 

Què ofereix als joves titulats?
Una sortida professional de futur, que permet treure partit a la titulació universitària, ja que el 

gestor administratiu és el professional de referència per actuar davant l’Administració en qualitat 

de representant del seu client, per al qual fa una tasca d’assessorament i gestió. Donen servei a 

particulars, empreses, pimes i autònoms en diferents àmbits, com el fiscal, financer, comptable, 

laboral, de vehicles, estrangeria o creació d’empreses, entre d’altres.
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Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
Delegació de Lleida
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Delegació de Lleida

Carrer del Canyeret, 17-19, 3r 1a

25007 Lleida

www.tscat.cat
Telèfon: 973 28 07 21

Descripció de l'entitat
El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya és un espai de representació que actua com a 

veu i referent professional i social del col·lectiu col·legiat de treballadors socials.

Volem satisfer les necessitats dels col·legiats vetllant per la bona praxi, fomentant les relacions 

professionals, reforçant la nostra intervenció i reivindicant la nostra missió social en defensa dels 

drets de les persones.

Perfils professionals sol·licitats
Precol·legiació: adreçada als estudiants que ja hagin aprovat la meitat dels crèdits dels es-

tudis de grau en Treball Social, perquè gaudeixin d’una part dels serveis del Col·legi de manera 

totalment gratuïta. 

Col·legiació: ho poden fer els titulats universitaris en Treball Social que vulguin exercir la 

professió. Comporta avantatges individuals i col·lectius que milloren l’exercici de la professió i 

enforteixen la nostra posició a l’hora de relacionar-nos amb els agents que es mouen a l’entorn 

del benestar social.

Què ofereix als joves titulats? 
Borsa de treball: posem a disposició del col·legiat ofertes de treball tant del sector públic com 

del privat i del tercer sector social. Al mateix temps, oferim el servei d’orientació professional.

Formació: apostem per la formació permanent i continuada, oberta a tots els professionals, 

amb avantatges i descomptes preferencials.

Consultoria professional: aquest servei abasta els diferents àmbits del treball social: depen-

dència, infància, salut mental, atenció primària i especialitzada, hospitals i salut, residències de 

gent gran i peritatge social.

Publicacions: a més de la Revista de Treball Social, publicació cientificotècnica, fem difusió 

dels treballs guanyadors del Premi de Recerca de Treball Social Dolors Arteman i editem mono-

gràfics i dossiers de treball sobre temes d’interès per a la professió.
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Col·legi/Associació d’Enginyers Agrònoms 
de Catalunya
Col·legi/Associació d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

Delegació de Lleida

Rambla de Ferran, 2, 4t A

25007 Lleida

www.agronoms.cat

Telèfon: 973 24 43 32 

Descripció de l'entitat
Som un col·  lectiu constituït per més de mil persones formades en l'àmbit de l'enginyeria 

agronòmica, que desenvolupa la seva activitat en diferents àmbits: l'enginyeria, la consulto-

ria, l'empresa agroalimentària, el medi ambient, la formació universitària i no universitària, 

l'administració pública, les cooperatives agràries, etc.

Es tracta d’un col·lectiu ampli, multidisciplinari i molt professional.

Perfi ls professionals sol·licitats
Aquells qui posseeixin titulacions relacionades amb el món agrari, alimentari, del medi am-

bient, jardineria i paisatgisme o de gestió del territori.

Què ofereix als joves titulats? 
• Orientació professional.

• Assessorament legal, laboral, fi scal, etc.

• Accés a bases de dades d’interès per a la professió.

• Networking i contactes professionals.

• Borsa de treball.

• Formació

Procés de selecció
Cal sol·licitar l’alta a través del nostre web.
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Creu Roja Lleida

Creu Roja Lleida

Henry Dunant, 1, 

25003, Lleida

www.creuroja.org

Telèfon: 973 27 99 00

Descripció de l'entitat
Institució humanitària de caràcter voluntari que té com a objectiu la consecució del benestar 

social, el desenvolupament del voluntariat i el foment de la solidaritat, a fi de pal·liar les necessi-

tats dels col·lectius més vulnerables.

El treball de Creu Roja es planteja a través de diversos plans, com cooperació internacional, jo-

ventut, formació, medi ambient, ocupació, voluntariat, socors i emergències o intervenció social. 

Dins d’aquests plans es desenvolupen els programes i la cartera de projectes específics.

Perfils professionals sol·licitats
Els perfils professionals que habitualment sol·licitem amb titulació universitària són els de 

persones amb titulacions majoritàriament del camp social (Treball Social, Educació Social, Psi-

cologia), així com també puntualment de l’àmbit sanitari (Infermeria) o administratiu (Relacions 

Laborals, grau d’Administració i Direcció d’Empreses).

Què ofereix als joves titulats?
Creu Roja Lleida acull estudiants dels graus de Treball Social i Educació Social. 

Quant als joves titulats, oferim, com a entitat de voluntariat, la possibilitat de dur a terme 

activitat voluntària en els projectes que desenvolupem en els diferents àmbits d’actuació que té 

la nostra entitat.

Procés de selecció
Els processos de selecció per cobrir les necessitats d’incorporació a les diferents assemblees 

que hi ha a la província de Lleida i a la resta de províncies de Catalunya es gestionen mitjançant la 

borsa de treball de Creu Roja a Catalunya: www.creuroja.org/borsadetreball/
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Deloitte, SL

Deloitte, SL

Avenida Diagonal, 654

08034 Barcelona

www.deloitte.es

Teléfono: 93 280 40 40

Descripción de la empresa
Deloitte es una empresa multinacional de servicios profesionales, líder en el sector de audito-

ría, consultoría, asesoramiento financiero y asesoramiento fiscal y legal.

Contamos con 200 000 profesionales en más de 150 países y más de 7 000 profesionales re-

partidos en 20 oficinas españolas.

Perfiles profesionales solicitados 
Demandamos alumnos que cursen el último año de ADE, Economía, International  Business 

Economics: perfiles de auditoría y asesoramiento financiero y consultoría.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados? 
Ofrecemos: 

• Incorporación a la firma líder en servicios profesionales.

• Atractivo plan de carrera.

• Formación continua.

• Proyectos innovadores de carácter nacional/internacional, con clientes de primer nivel.

Proceso de selección
Las personas interesadas pueden acceder a nuestra firma por distintas vías:

• A través de nuestra página web o de la siguiente dirección de correo electrónico:                  

rrhh.bcn@deloitte.es.

• A través de anuncios publicados.

• A través de nuestros profesionales de la firma.

• A través de los foros y las presentaciones universitarias.

Nuestro proceso de selección es continuo, está abierto todo el año y se inicia en el mismo mo-

mento en que contactamos contigo. Consta de las siguientes fases:

• Pruebas psicotécnicas y prueba de inglés.

• Entrevista con un profesional de recursos humanos.

• Entrevista con un profesional de la línea de negocio.
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Diari Segre, SLU

Diari Segre SLU

Carrer del Riu, 6

25007 Lleida

www. segre.com

Telèfon: 973 24 80 00

Descripció de l’empresa
Diari Segre neix el 3 de setembre de 1982, amb vocació d’informar la població de les terres de 

Ponent. Els seus principals valors són la serietat, el rigor, el compromís amb el territori, l’eficièn-

cia i la iniciativa a l’hora de tractar la informació, amb un esperit de servei.

Amb una evolució constant, i atent a les noves tecnologies, ha creat un grup d’empreses per 

tal de gestionar tots els processos i canals de comunicació, a fi de millorar l’eficiència i donar un 

millor producte i servei al ciutadà. Disposa d’una agència de publicitat, d’una planta d’impressió 

i d’empreses de distribució, i transmet la informació que genera en la seva redacció per diversos 

canals: paper, televisió, xarxes socials i ràdio.

L’objectiu del grup empresarial és mantenir el lideratge sòlid aconseguit en el sector, així com 

també el compromís mutu (empresa/col·laborador), per arribar a l’excel·lència en el treball.

Perfils professionals sol·licitats
Graduats que tinguin vocació de servei i els apassioni qualsevol dels nostres àmbits d’actuació: 

premsa, televisió, ràdio, impressió, comercial i distribució.

Preferentment, graduats en Periodisme i Comunicació Audiovisual, Informàtica i Màrqueting.

Què ofereix als joves titulats? 
El Grup Segre disposa de les eines i els recursos necessaris per tal que els joves titulats amb 

actitud positiva envers el treball i l’esforç assoleixin els seus objectius professionals alineats amb 

els valors, la missió i la cultura de l’empresa, on podran dur a terme els seus projectes  per tal 

d’assolir l’excel·lència en el treball.

Procés de selecció
• Selecció curricular.

• Entrevista personal.

• Proves específiques. 
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Enginyers Lleida

Enginyers Lleida

Carrer d’Aribau, 8

25008 Lleida

www.cetill.cat 

Telèfon: 973 23 22 53

Descripció de l'entitat
Col·legi professional que té la fi nalitat essencial de vetllar perquè l’actuació i l’exercici pro-

fessional dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat, i especial-

ment la de garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la 

professió.

Perfi ls professionals sol·licitats
El nostre col·lectiu està format per enginyers i enginyeres graduats en Enginyeria del Sector 

Industrial o titulats en Enginyeria Tècnica Industrial de les següents especialitats: disseny indus-

trial i desenvolupament de producte, elèctrica/electrònica i automatització industrial, energia, 

materials, mecànica, m  ecatrònica, organització industrial, química industrial, tecnologies indus-

trials i tèxtils – tecnologia i disseny tèxtil. 

Les ofertes de feina van destinades a aquests perfi ls, entre d’altres.

Què ofereix als joves titulats? 
Un servei de borsa de treball i de formació. La borsa de treball del Col·legi publica unes vui-

tanta ofertes de feina anualment, la majoria de la província de Lleida. D’altra banda, el Col·legi fa 

cursos i jornades especialment dedicats a enginyers graduats i a enginyers tècnics industrials. 

També posa a disposició dels col·legiats assessorament en aquesta àrea, com ara explicar quins 

són els principals llocs de treball que poden cobrir els enginyers del sector industrial, quines 

responsabilitats tenen, quines són les seves funcions principals, etc.

Altres avantatges són: pertànyer a l’entitat que defensa els interessos dels col·legiats; rebre 

tota mena d’informació (legislació, b utlletins tècnics…); assessorament tècnic; cursos de forma-

ció a preus especials; assessorament laboral, fi scal i jurídic; una mútua de previsió social de la 

qual els col·legiats són part integrant, que ofereix productes a preus competitius i serveis exclu-

sius; participació en actes lúdics (festa de la professió, festa de Reis, viatges…); etc. 

 

Procés de selecció
Recepció de currículums i tramitació de les demandes dels candidats interessats en les ofertes 

de feina.
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Europe Direct Lleida / Ajuntament de Lleida

Europe Direct Lleida / Ajuntament de Lleida

Carrer Major, 31 bis

25007 Lleida

http://europedirect.paeria.cat

Telèfon: 973 70 06 75

Descripció de l'entitat
Europe Direct Lleida és un servei d’informació sobre la Unió Europea  ofert conjuntament en-

tre l’Ajuntament de Lleida i la Comissió Europea , que permet tenir accés a qualsevol informació 

relativa a les institucions i polítiques comunitàries, als programes europeus, a les possibilitats de 

finançament europeu, als països de la UE, al treball en altres països d’Europa i a qualsevol altra 

dada relativa a la UE. Els serveis que ofereix l’Europe Direct Lleida són:

• Accés a publicacions i material divulgatiu sobre la UE.

• Organització de jornades, conferències i altres activitats de difusió per fomentar activa-

ment el debat local i regional sobre la UE i les seves polítiques.

• Possibilitat de transmetre informació de retorn a les institucions europees en forma de 

preguntes, opinions i suggeriments.

Europe Direct Lleida pertany a la xarxa de punts d’informació al ciutadà Europe Direct, impul-

sada per la Comissió Europea a tot el territori de la UE.

Perfils professionals sol·licitats
Informació adreçada a tots els perfils.

Què ofereix als joves titulats?
Les persones que vulguin fer una estada a l’estranger poden informar-se sobre els diferents 

programes de mobilitat europeus, beques i pràctiques en empreses i en institucions i organismes 

de la Unió Europea, i també en altres organitzacions internacionals, així com la xarxa EURES de 

recerca de treball a l’Espai Econòmic Europeu. També poden obtenir altres informacions útils per 

marxar a treballar en un altre país europeu.

Procés de selecció
No fem processos de selecció; informem permanentment d’ofertes i possibilitats de treball a 

l’estranger.
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Estructuras Arqué, SL

Oficines centrals i taller   

Carrer de Salvador Vives, 1 

08295 Sant Vicenç de Castellet

Barcelona

Oficina tècnica i taller

Carretera N-II, km. 448

25181 Soses (Lleida)

Telèfon: 973 79 02 00

cemesa@cemesa.es

Perfil de l’empresa
Estructuras Arqué és una empresa especialitzada en estructures metàl·liques per a tot tipus 

d’edificacions: edificis industrials, residencials, comercials; instal·lacions esportives (com pave-

llons, marquesines d’estadis...); naus industrials, logístiques; passarel·les; ponts...

L’empresa està certificada amb marcatge CE (Classe d’Execució) 4 en disseny, càlcul i fabrica-

ció (màxima certificació europea). A més, té certificats de producció internacionals, necessaris 

per a la realització de qualsevol projecte; per això, disposem d’un sistema de gestió de qualitat 

integrat, a fi d’obtenir els estàndards de qualitat establerts, atès que el nostre compromís primor-

dial és la gestió de la qualitat, la seguretat i la salut en el treball i el medi ambient.

Estructuras Arqué posa a disposició de clients i prescriptors els seus tècnics i enginyers per 

assessorar-los en el disseny i el càlcul d’estructures i unions. Més de cinquanta anys d’experiència 

en el sector avalen les estructures executades.

Perfils professionals sol·licitats
Actualment Estructuras Arqué està buscant perfils de graduats en Enginyeria Mecànica per 

incorporar-se al seu equip en tasques de càlcul, gestió i enllaç per a les seves instal·lacions a Soses 

(Lleida)

Què ofereix als joves titulats?
Estructuras Arqué ofereix la possibilitat d’incorporar-se a un equip de tècnics joves i dinàmics, 

amb àmplies possibilitats de creixement professional, en un empresa en constant millora i opti-

mització, que disposa de les tècniques més avançades de càlcul i modelatge en 3D.

Procés de selecció
Estructuras Arqué incorporarà el vostre currículum i les vostres aptituds a la seva base de 

dades de selecció per proposar-vos per a la incorporació a places vacants que s’adeqüin al vostre 

perfil.
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Factory Data, SL

Factory Data SL

Edifi ci Eurotrading

Carrer de Pere de Cabrera, 16, 4G

25001 Lleida 

www.factorydata.com

Telèfon: 973 72 50 27

Descripció de l’empresa
Factory Data implementa sistemes d’informació i de decisió a partir de la nostra tecnologia 

«Aprenentatge a partir de la demanda» per a majoristes, distribuïdors i fabricants de peces de 

recanvi. 

Utilitzem les tecnologies més avançades de   big data, com   Apache Spark,   Neo4j, etc.

Perfi ls professionals sol·licitats
  Analista de dades /   BigData / Apache Spark / Neo4j.

Analista front-end /   Javascript / JSON / CSS / HTML / SQL.
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Federació ALLEM

Federació ALLEM

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida          

Parc de Gardeny, edifici 23A, oficina 19

Centre d’Iniciatives Empresarials 

25003 Lleida

allem@allem.cat

www.allem.cat

Telèfon: 973 13 24 16 

Descripció de l’empresa
La Federació ALLEM és una agrupació de disset entitats socials, sense ànim de lucre, dedicades 

a la prestació de serveis de suport per a les persones amb discapacitat de les comarques de Lleida.

Són socis de la federació ACUDAM, ADDA, l’Associació Alba, AMISOL, l’Associació Talma, la 

Fundació Aspamis, la Fundació Privada Aspros, l’Associació Claror, l’Associació L’Estel, l’Institut 

Municipal Salvador Seguí – IMO, Integra Pirineus, L’Olivera SCCL, l’Associació Plançó, Sant Joan de 

Déu Terres de Lleida, Germans Franciscans de la Creu Blanca, l’Associació La Torxa i la Fundació 

Privada Ilersis.

Aquestes disset entitats representen un teixit associatiu de més de 3.500 persones, i hi tre-

ballen 1.500 professionals que donen suport a 2.250 persones amb discapacitat. Agrupa onze 

centres especials de treball, on 650 persones amb discapacitat treballen en la producció de béns 

i serveis de qualitat, amb valor social.

Perfils professionals sol·licitats
Joves amb formació universitària: Dret, Economia, Administració i Direcció d’Empreses, Psico-

logia, Pedagogia, Infermeria i Fisioteràpia, Treball Social, i Comunicació.

Joves amb formació professional de grau mitjà o superior / certificat de professionalitat: mò-

duls d’administració i gestió, sanitaris, i d’activitats físiques i esportives.

Busquem persones amb valors, sensibilitat social i capacitat per al treball en equip.

Què ofereix als joves titulats?
Formació i experiència en l’àmbit dels serveis socials. Possibilitat de pertinença a organitza-

cions socials i estabilitat en el lloc de treball. Possibilitat de creixement personal i professional.

Procés de selecció
La Federació ALLEM  no presta el servei de borsa de treball a les entitats associades. És el 

departament de recursos humans de cada entitat qui en rep els currículums i fa les entrevistes 

personals.
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Fundació Privada Ilersis 

Fundació Privada Ilersis 

Carrer de Ramon Argilés, 27

25005 Lleida

www.ilersis.org

Telèfon: 973 22 17 88

Descripció de l’empresa
Fundació ILERSIS és una entitat sense afany de lucre i declarada d’utilitat pública. El compro-

mís social, la cooperació, la igualtat, la responsabilitat, la integritat i la qualitat són valors fona-

mentals que inspiren el treball d’aquest grup. La fundació disposa actualment de diverses àrees 

de treball, relacionades amb l’activitat industrial, els serveis de manteniment integral, l’activitat 

comercial i de restauració (Bo de   Shalom) i també l’atenció a les persones, amb un centre especial 

de treball propi.

ILERSIS es troba ubicada a Lleida, en unes modernes instal·lacions de més de 3.000 m2 de 

superfície. A més, disposa de tres locals de Bo de Shalom a la ciutat. 

Actualment té una plantilla de treballadors fi xa d’unes 200 persones.

Perfi ls professionals sol·licitats
ILERSIS compta amb un equip de persones qualifi cades i amb perfi ls tècnics de diferents àm-

bits, i necessita la captació de talent universitari en totes les seves àrees.

• Atenció a les persones: educació social, treball social, integració social, perfi l sociosanita-

ri, psicologia, pedagogia, educació especial...

• Producció: enginyeria, gestió, qualitat, riscos laborals, formació professional especialitza-

da (fusteria, jardineria, vernís, control numèric, serigrafi a, manteniment…). 

• Restauració.

• Administració i fi nances.

Què ofereix als joves titulats?
Fundació ILERSIS ofereix un model de treball compromès socialment i respectuós amb 

l’entorn, amb el valor afegit que això comporta. Aporta al treballador un contracte laboral es-

table, amb formació continuada i les eines i recursos adients per a un creixement professional i 

personal òptim. ILERSIS és un grup en què les persones són el primer i actuen com la corretja de 

transmissió que fa rutllar les diferents activitats.  

Procés de selecció
Recepció de currículums, i també gestiona programes per al foment de l’ocupació de tot tipus 

de col·lectius: joves, majors de 45 anys, aturats de llarga durada i diversitat funcional amb difi -

cultats especials.
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Gabinet Casas, SL

Gabinet Casas, SL

Avenida de Prat de la Riba, 34, altillo 

25004 Lleida

www.gabinetcasas.es

Teléfono: 973 23 68 49

Descripción de la empresa
GABINET CASAS es un despacho profesional que, acreditando una amplia trayectoria, nos he-

mos especializado en el derecho laboral, de la seguridad social y extranjería.

Nuestra experiencia en el mundo laboral y nuestro excelente equipo profesional y humano, 

hacen que nuestro asesoramiento sea siempre riguroso y acertado.

También somos especialistas en el asesoramiento contable y fiscal, adecuado a los momentos 

actuales, y buscamos siempre las mejores soluciones posibles.

Nos dedicamos a asesorar en todo el ámbito laboral-fiscal, desde contratación, confección de 

nómina, consultoría laboral, hasta temas legales o judiciales. Del tema fiscal, podemos destacar la 

elaboración de impuestos, contabilidad y todo su asesoramiento.

Con la finalidad siempre de crecer y dar un buen servicio, nos asociamos, el año 1999, con los 

despachos, BETRIU y SARRAGA. De este modo, formamos el bufete BETRIU-CASAS-SARRAGA, 

para llegar a todos los campos del derecho y ofrecer un asesoramiento integral a nuestros clien-

tes, con más de cincuenta profesionales

Perfiles profesionales solicitados
Nuestro objetivo es encontrar a alguien con o sin experiencia, pero con muchas ganas de 

aprender y aportar.

Se requieren conocimientos de derecho laboral e importantes dotes tecnológicos. Es muy im-

portante, también, el dominio de Excel. 

El objetivo del puesto de trabajo es doble: por un lado, colaborar en nuestro día a día —que 

consiste en asesoramiento laboral en todos sus campos, desde confección de nóminas, permisos, 

despidos, contratación, bonificaciones...—; por el otro, estamos realizando importantes cambios 

de software y son básicos los conocimientos informáticos.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados? 
Formación continuada y permanente con altas expectativas dentro del grupo de trabajo.

Proceso  de selección
Entrega de carta, currículum y entrevista.
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General d’Estudis Lleida. Centre d’Ensenyament

General d’Estudis Lleida. Centre d’Ensenyament

Hi ha dos centres a Lleida:

General d’Estudis Lleida

Carrer de l’Alcalde Costa, 18

25002 Lleida

Tel.: 973 28 08 88

www.generalestudis.com

Descripció de l’empresa
A General d’Estudis fa més de 25 anys que oferim formació a la província de Lleida. Aquesta 

dilatada experiència i la voluntat de millora dia a dia constitueixen el fil conductor de la tasca dels 

docents i del personal administratiu i de serveis. Des dels nostres inicis, hem buscat oferir un 

ampli ventall d’oferta formativa i de serveis, amb una vocació integradora abastadora, que no ens 

fa perdre l’atenció en els detalls.

A continuació, detallem l’oferta formativa del centre:

• Oposicions: accés a la funció pública.

• Reforç d’assignatures a qualsevol nivell: primària, ESO, batxillerat, universitaris…

• Iniciació i ampliació de coneixements en: informàtica, comptabilitat...

• Accés a proves lliures

• Formació en línia: disseny, gestió...

• Formació subvencionada i bonificada

• Formació específica amb titulació homologada: benestar animal, guarda rural...

Perfils professionals sol·licitats
• Qualsevol persona amb llicenciatura, diplomatura o grau capacitada per exercir la docèn-

cia. 

• Personal d’administració i serveis, amb coneixements o experiència en el tracte amb el 

client i en el desenvolupament d’activitats administratives.

Què ofereix als joves titulats?
Un entorn de treball distès, que ofereix l’oportunitat d’autogestionar l’acció docent, seguint 

unes directrius mínimes, pedagògiques i administratives. L’ampli ventall d’oferta formativa del 

qual disposem constitueix també un avantatge per a qui vulgui ampliar o perfeccionar la seva 

tasca docent, així com el fet de tenir a l’abast oportunitats de formació contínua dintre del mateix 

centre docent.

Procés de selecció
• Recepció de currículums.

• Entrevista personal

Estudis Balàfia

Carrer del Corregidor Escofet, 86
25005 Lleida

Tel.: 973 98 40 30
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GFT IT Consulting, SL

GFT IT Consulting, SL

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Parc de Gardeny, edifici H1 

25071 Lleida 

www.gft.com/es 

http://blog.gft.com/es 

www.twitter.com/gft_es

Telèfons: 973 28 40 73 / 93 563 94 00

Descripció de l’empresa
GFT Technologies SE és una consultora de negoci i tecnologia en la qual confien les institu-

cions financeres líders per solucionar els seus reptes de negoci. GFT dona respostes al constant 

canvi actual i innova contínuament per satisfer les demandes de la revolució digital. GFT reuneix 

l’assessorament, la creativitat i la tecnologia amb la innovació i els coneixements especialitzats 

del sector financer per transformar el negoci dels seus clients.

GFT connecta startups, pioners tecnològics i les companyies consolidades en una xarxa global, 

cosa que permet aprofitar tendències disruptives en el sector financer i maximitzar l’esperit in-

novador dels participants.

Amb seu a Alemanya, GFT va obtenir uns ingressos d’uns 374 milions d’euros el 2015. GFT és 

present en dotze països i té 4.700 treballadors. Les seves accions cotitzen a la borsa de Frankfurt. 

A l’Estat espanyol, la companyia opera des de 2001, amb seus a Sant Cugat (Barcelona), Alacant, 

Lleida, Madrid, València i Saragossa.

Perfils professionals sol·licitats
Professionals del sector TI: estudiants; nous titulats; experts/professionals del sector TI.

Què ofereix als joves titulats?
Ets estudiant o acabes de finalitzar els teus estudis? Et donem l’oportunitat d’adquirir expe-

riència laboral i iniciar la teva carrera professional en el sector TI.

A GFT som un equip dinàmic i orientat a resultats. Ens mou el desenvolupament professional 

i la passió per les tecnologies de la informació. Estem orgullosos del nostre esperit innovador i 

valorem molt la teva contribució i les teves idees.

Uneix-te a nosaltres i formaràs part d’un equip multidisciplinari, en què podràs ampliar els 

teus coneixements treballant amb experts de TI. T’oferim l’oportunitat de créixer, i de desenvolu-

par la teva carrera en l’àmbit internacional.

Procés de selecció
Contacta amb nosaltres a través de careerIberia@gft.com.
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GLOBALLEIDA

GLOBALLEIDA

Edifici Mercolleida 

Avinguda de Tortosa, 2, 1r 

25005 Lleida

www.globalleida.org 

Tel.: 973 72 55 22

Descripció de l'entitat
GLOBALleida té per objectius contribuir al desenvolupament econòmic, empresarial i terri-

torial de les terres de Lleida a través del foment de l’emprenedoria i l’ocupació, i el suport a la 

innovació i la competitivitat. Les entitats patrones són: Diputació de Lleida, Ajuntament de Lleida, 

Universitat de Lleida, Cambra de Comerç de Lleida i Cambra de Comerç de Tàrrega.

Perfils professionals sol·licitats 
Joves, persones emprenedores, autònoms i pimes.

Què ofereix als joves titulats?
Àrea d’emprenedoria i creixement empresarial:
• foment de l’esperit emprenedor. 

• Assessorament empresarial: elaboració del pla d’empresa, informació sobre ajuts i sub-

vencions, formes jurídiques, tràmits de constitució, etc.

• Formació empresarial: Programa Emforma. Aquelles persones que facin un mínim de deu 

hores de formació en emprenedoria i creixement empresarial incloses en la programació 

semestral, podran sol·licitar el títol propi de la UdL en Curs d’Especialització en Empre-

nedoria i Empresa.

• Xarxa de Centres d’Empreses Innovadores. 

• Assessorament financer.

• Premis i concursos, com el Concurs Idea UdL, en l’àmbit universitari.

• Organització de jornades sobre emprenedoria, com la Jornada Endavant, que es duu a 

terme cada any a la UdL.

Àrea de talent i ocupació de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí:
• Projectes innovadors d’ocupació pública, com el programa integral Obrint Portes, adreçat 

a inserir joves universitaris, i la borsa de treball de la Plataforma Virtual d’Ocupació.

• Assistència, orientació i intermediació laboral, mitjançant l’Agència de Col·locació i les 

sessions d’orientació Dimarts Feiners.

• Millora integral de la formació i el desenvolupament del capital humà, amb l’acreditació 

de competències en TIC (ACTIC), l’Aula Mentor i el programa Yuzz d’impuls d’idees de 

negoci de base tecnològica.

Procés de selecció
• Àrea d’Emprenedoria i Creixement Empresarial: 973 72 55 22.

• Àrea de Talent i Ocupació: 973 24 20 00 o presencialment a l’IMO (c. Pare Palau, 5, Lleida).

Creixem amb tu!
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Group Saltó

Group Saltó

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Parc de Gardeny, edifici TIC, oficines 3-6  

25003 Lleida

www.groupsalto.com

Telèfons: 902 20 23 57 / 973 20 58 54

Descripció de l’empresa
Group Saltó treballa des de 1994 com a empresa dedicada a la prestació de serveis TIC a dife-

rents clients en les fases d’instal·lació, reparació i manteniment, per tal de contribuir a la creació 

d’empreses més eficients, llars més confortables i unes ciutats més sostenibles. 

Així mateix, en els últims anys, gràcies a la nostra experiència, hem obert una nova línia de 

negoci orientada al desenvolupament d’aplicacions informàtiques. 

Perfils professionals sol·licitats
El Departament de Recursos Humans té l’objectiu de garantir que Group Saltó estigui format 

per un conjunt de professionals dedicats, flexibles i actius, que contribueixin a millorar dia a dia 

els serveis que oferim al client, a fi que continuï sent una empresa capdavantera i més competitiva 

en el mercat. Per això, les nostres polítiques van destinades a plans formatius definits i orientats 

al futur. 

Seleccionem persones graduades en Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Sistemes, Enginye-

ria Industrial i Administració i Direcció d’Empreses.

Què ofereix als joves titulats?
Group Saltó ofereix als nous titulats una carrera professional que els permeti no sols la inser-

ció en el món laboral, sinó també el perfeccionament i l’experiència suficients per créixer tant 

en l’àmbit personal com en el professional, de manera que sigui possible la promoció dins de 

l’empresa.

Procés de selecció
Mitjançant currículum i entrevistes personals. 
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Grup de Serveis Triangle

Grup de Serveis Triangle

Carrer del Canonge Brugulat, 7 

25003 Lleida

www.triangle.es

triangle.info@triangle.es

Telèfon: 973 27 94 11

Descripció de l’empresa
Estem especialitzats en la implantació i suport de la solució de gestió empresarial Microsoft 

Dynamics NAV. Som pioners i líders en la planificació de recursos empresarials durant els últims 

25 anys ens hem associat amb clients en més de 900 implantacions en múltiples sectors i geo-

grafies. 

Perfils professionals sol·licitats
Busquem persones de l’àmbit informàtic, que hagin estudiat Enginyeria Informàtica o bé En-

ginyeria Mecànica i Electrònica. Les tasques seran desenvolupar aplicacions complementàries a 

un ERP, programar i desenvolupar el mateix ERP, i col·laborar en projectes internacionals.

Has estudiat ADE? Aplicaràs els teus coneixements a l’estructura i els processos empresarials 

per ajudar els nostres clients. També donaràs un cop de mà al Departament de Màrqueting en la 

redacció de notícies i altres materials de comunicació.

Busquem perfils per incorporar al nostre Departament de Màrqueting. Ets un apassionat del 

màrqueting i la comunicació? Necessitem persones resolutives, amb capacitat organitzativa i amb 

moltes ganes d’aprendre. Es valorarà molt positivament el domini de l’anglès i unes excel·lents 

capacitats comunicatives escrites i orals. Seleccionem persones graduades en Comunicació i Pe-

riodisme.  

Si et motiva formar part d’aquest projecte i creus tenir les capacitats, ens agradaria molt rebre 

la teva candidatura.

Què ofereix als joves titulats? 
Busques el teu primer repte professional? A Grup de Serveis Triangle volem el teu talent! 

T’oferim una primera experiència en el món laboral integrant-te en un equip altament especia-

litzat i en un ambient de treball proper i agradable. Com a part de l’equip, desenvoluparàs els 

teus coneixements i capacitats en l’àmbit professional que has escollit i participaràs en projectes 

innovadors. I tot això, sense deixar de continuar formant-te. 

Procés de selecció
Recepció del currículum i entrevistes personals.
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Grup Pons

Grup Pons

Polígon industrial Al-Kanís, nau a la carretera N-230, km. 11,2 

25124 Rosselló (Lleida)

www.grup-pons.com

Telèfon: 973 73 05 25

Descripció de l'empresa
Des de l'any 1945, la família PONS desenvolupa el cultiu de l�olivera, una tradició que perdura 

generació rere generació. El GRUP neix amb un esperit exportador; als seus inicis exportava oli a 

granel a Itàlia. El 1996 decideixen aportar valor al producte mitjançant l'envasat en origen.

Gràcies a la seva política de qualitat, s’ha aconseguit una àmplia xarxa de distribuïdors a escala 

mundial, representants i filials, com és el cas de la filial dels Estats Units, CASA PONS USA.

Actualment és una indústria moderna, amb normes de qualitat internacional, capaç d'afrontar 

les exigències del segle XXI. 

Es tracta d’una empresa amb visió de futur, amb la força de la internacionalització i el know-how 

de la tradició familiar.

Perfils professionals sol·licitats
Un dels principals objectius del departament de recursos humans és atreure el màxim de ta-

lent i fidelitzar-lo. 

Les polítiques de selecció es regeixen per la missió, la visió i els valors d’una empresa familiar, 

el principal valor de la qual són les persones.

Seleccionem:

• Alumnes en pràctiques per als departaments de la nostra empresa, principalment el de-

partament d’exportació i qualitat.

• Professionals que vulguin dedicar-se a la gestió comercial, amb domini de l’anglès.

Què ofereix als joves titulats? 
Dissenyem plans de formació i avaluem els llocs de treball per aplicar la promoció interna 

establerta per l’empresa. Proposem plans de carrera per retenir el talent i per al creixement pro-

fessional. 

Procés de selecció
Recepció de currículums (rrhh@grup-pons.com) i entrevista.

Es valoren els perfils professionals segons els processos de selecció que tenim oberts; tenim 

en compte si arriba algun perfil interessant que pot ser adient per formar part de l’empresa a curt 

o mitjà termini.
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Grup Vall Companys

Grup Vall Companys

Oficina central

Polígon industrial El Segre, parcel·la. 410

25191 Lleida

www.vallcompanys.com 

Telèfon: (+34) 973 20 55 31 

Fax: (+34) 973 20 63 25 

Descripció de l’empresa
És un grup líder i sòlid en el sector agroalimentari, el qual va iniciar la seva trajectòria profes-

sional l’any 1956.

El caràcter familiar, junt amb un equip humà professional i altament implicat, així com una 

política de reinversió de beneficis, marca una orientació empresarial basada en el creixement 

progressiu establert en diferents negocis.

Les seves activitats, dutes a terme mitjançant 37 empreses ubicades a Espanya i Portugal, eng-

loben plantes farineres, fàbriques de pinso, centres de producció càrnia i diversos escorxadors. 

També disposa de laboratoris farmacèutics especialitzats en salut animal, centres d’inseminació, 

incubadores i una empresa de logística.

Perfils professionals sol·licitats
L’equip humà és l’eix principal que dona al Grup la condició de líder en el sector. És un equip 

compromès i amb vocació de servei.

Disposem d’una gran varietat de perfils (ubicats per tota la geografia espanyola). Seleccionem 

persones graduades en Enginyeria Industrial, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Química, Vete-

rinària, Ciència i Salut Animal, o ADE. És imprescindible tenir un bon nivell d’anglès.

Què ofereix als joves titulats? 
La filosofia i la cultura que l’empresa ha seguit al llarg dels anys és la d’una línia sostenible de 

fiabilitat i de creixement continu, mantenint un caràcter familiar proper al treballador. 

T’oferim la possibilitat de fer una carrera professional dins una gran empresa, líder en el seu 

sector i a prop de la teva localitat. Se segueixen unes polítiques de desenvolupament professional 

adaptades al treballador, amb formació contínua. 

El Grup Vall Companys ofereix estabilitat laboral, a més a més d’un ambient de treball saluda-

ble, requisit indispensable.

Procés de selecció
Reclutament, recepció de currículums, preselecció candidats, entrevistes i test.
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Indra Software Labs

Indra Software Labs

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Parc de Gardeny, edifici 28 A 

25071 Lleida

www.indracompany.com

dtarroch@indra.es 

Telèfon: (+34) 973 19 35 00

Descripció de l’empresa
Indra és la multinacional de consultoria i tecnologia número u a Espanya i una de les principals 

d’Europa i de l’Amèrica Llatina. Oferim solucions i serveis tecnològics per als nostres clients dels 

sectors de transport i  tràfic , energia, indústria, administració pública i sanitat, serveis financers, 

seguretat i defensa, i telecomunicacions i mitjans de comunicació a 149 països. Indra és una de 

les primeres companyies europees del seu sector per inversió en R+D, amb 195 M€ invertits en 

l’últim any.

Software Labs és la nostra xarxa de centres tecnològics especialitzats en el desenvolupament 

de projectes d’enginyeria de programari, amb 25 centres i més de 9.000 professionals.

Perfils professionals sol·licitats
Cerquem persones acabades de graduar, o professionals amb poca experiència en enginyeries 

i carreres de ciències o cicles formatius afins, que vulguin desenvolupar tot el seu potencial i créi-

xer professionalment en una companyia líder en tecnologia.

Si ets innovador, proactiu i tens interès per treballar en equips multidisciplinaris, Indra és el 

teu lloc. Valorem un  bon nivell d’anglès i mobilitat geogràfica.

Què ofereix als joves titulats? 
A Indra et beneficiaràs d’un pla de formació atractiu i treballaràs al costat dels millors experts 

del país. Participaràs en projectes internacionals, amb equips multiculturals o locals, segons les 

teves preferències. Tindràs una carrera adaptada als teus objectius personals, en un entorn flexi-

ble, en el qual gaudiràs de nombrosos beneficis socials i d’un interessant paquet retributiu. Enfo-

ca la teva passió i el teu compromís cap al desenvolupament i la transformació tecnològica de la 

societat a través de les oportunitats que t’oferim.

Procés de selecció
Proves psicotècniques, una prova d’anglès i una entrevista personal.
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Inlingua Lleida

Inlingua Lleida

Avinguda de Rovira Roure, 9

25006 Lleida 

www.inlingua.com/lleida

Telèfon: 973 24 07 16

Descripció de l’empresa
Inlingua Lleida forma part d’Inlingua Internacional, l’organització més gran del món dedicada 

a la docència especialitzada d’idiomes, amb seu central a Suïssa: més de 300 escoles Inlingua al 

món, repartides pels cinc continents, a més de quaranta països. Espanya disposa de més de trenta 

centres Inlingua.

Perfils professionals sol·licitats
La nostra escola necessita cada any professors llicenciats en Filologia Anglesa, Francesa i Ale-

manya per impartir els nostres cursos, orientats preferentment a l’obtenció dels nivells descrits 

en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Inlingua és l’única organitza-

ció privada que ha participat en el disseny del MECR.

Què ofereix als joves titulats?
Àmplies possibilitats pedagògiques: poden donar classes en tots els nivells, des dels nivells 

bàsics fins als nivells avançats, en grups reduïts i a edats variades. A més, tenint en compte la 

implantació internacional de la nostra organització, l’experiència adquirida a Inlingua Lleida pot 

permetre al professor/a impartir docència en un altre centre Inlingua a Espanya, Europa o en un 

altre continent. Finalment, cada any, els universitaris que ho sol·licitin poden realitzar els mòduls 

de pràctiques que necessitin.

Procés de selecció
Recepció del currículum i entrevistes personals.
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IFR Group 

IFR Group 

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Parc  de  Gardeny, edifici H1, 1a planta 

25003 Lleida 

www.ifr.es      

Telèfon: 973 22 09 77

Descripció de l’empresa
IFR Group, Partner Microsoft Dynamics, és una empresa amb més de trenta anys d’experiència 

en el mercat de TI, especialitzada en el disseny de solucions empresarials. Es dedica als serveis de 

consultoria, desenvolupament i implementació de programari de solucions verticals: Microsoft 

Dynamics AX, Microsoft Business Intelligence, Microsoft.NET i Microsoft SharePoint.

Perfils professionals sol·licitats  
• Consultor funcional AX : Administració i Direcció d’Empreses, Enginyeria Industrial o si-

milars, doble titulació en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses.

 Coneixedor  dels fluxos  de treball  bàsics  d’una  empresa. Empatia amb el client 

i amb l’equip. Una persona responsable i motivada.  Alta capacitat de treball, orga-

nització. En constant formació.Disponibilitat per viatjar. Carnet de conduir. Es 

valora bon nivell d’anglès.

• Programador funcional AX : cicles formatius, Enginyeria Informàtica.

Llenguatges orientats a objectes (X ++, C ++, C #, VB.NET). Coneixements d’SQL, 

preferiblement Microsoft SQL Server.  Experiència en desenvolupament d’aplicacions 

per a gestió d’empreses.Coneixements de tecnologies web, preferiblement ASP.NET. 

Coneixements de tecnologies mòbils. Es valora bon nivell d’anglès. Una persona 

amb inquietud en la seva evolució professional des d’un punt de vista tècnic. Una perso-

na a qui li agradi el treball col·laboratiu en equip. Una persona ordenada i disciplinada.

Què ofereix als joves titulats?
• Pla de carrera.  

• Possibilitats de promoció.

• Estabilitat laboral.

• Formació contínua.

• Ambient de treball agradable.

Procés de selecció 
Recepció del currículum i entrevistes personals 
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ISAGRI SL

ISAGRI SL

www.isagri.com

Teléfono: 902 17 05 70

Descripción de la empresa
Líder Europeo con 110 000 clientes y un crecimiento anual de 10%, ISAGRI es una empresa in-

ternacional especializada en soluciones informáticas para los sectores agrícola, ganadero y vitivi-

nícola. En la actualidad, ISAGRI España aporta solución a más de 3 000 explotaciones y empresas 

agrícolas, vitivinícolas o ganaderas para responder a sus crecientes exigencias: trazabilidad y cali-

dad, control técnico avanzado, seguimiento exhaustivo de los costes de producción, optimización 

de los recursos y de la comercialización, y cumplimiento de las declaraciones administrativas.

Perfi les profesionales solicitados
Para seguir con nuestro proceso de crecimiento, buscamos delegados comerciales, cuya mi-

sión es desarrollar las ventas y acompañar a nuestros clientes en la adquisición de una solución 

adaptada a sus necesidades. Además, por el seguimiento del cliente que tiene que realizar, el pa-

pel del delegado comercial es fundamental en la satisfacción y fi delización de nuestra cartera de 

clientes. Buscamos personas con clara vocación comercial, orientadas al cliente y a la consecución 

de objetivos, con pasión por el sector agrícola o ganadero, ganas de progresar y ambición profe-

sional, capacidad de trabajo, iniciativa y autonomía.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados?
Ofrecemos la incorporación en una empresa sólida, que apuesta por el talento joven y que 

ofrece posibilidades de crecimiento profesional, además de la satisfacción de ayudar a hacer pro-

gresar el sector agrícola con nuestras soluciones informáticas.

Proceso de selección
Recepción de currículums, y entrevistas telefónicas y personales.
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La Tagliatella

La Tagliatella

Polígono industrial Camí dels Frares, C/ E, parcela 47 

25191 Lleida

www.latagliatella.es

Descripción de la empresa
La Tagliatella forma parte de Grupo AmRest Holding SE, el mayor operador de restaurantes en 

Europa central y oriental, con más de 1.100 restaurantes pertenecientes a las categorías de Casual 

Dining y Quick Service.

La Tagliatella es una empresa del sector de la restauración con más de dos décadas de especia-

lización en la cocina tradicional de las regiones de Italia. Para nosotros la autenticidad y la calidad 

son los pilares de nuestra manera de entender la gastronomía.

Trabajamos con esfuerzo, ilusión y profesionalidad para proporcionar una experiencia única e 

inolvidable a todos nuestros clientes.

Perfiles profesionales solicitados
La Tagliatella incorpora los perfiles profesionales que mejor encajen con los valores de la com-

pañía (energía positiva, metas ambiciosas, compromiso con las personas, orientación al cliente), 

ya que entendemos que esta es la mejor forma para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos 

a corto, medio y largo plazo.

Seleccionamos personas graduadas en: Empresariales, ADE, Ingeniería Informática, Ciencias 

e Ingeniería de la Alimentación.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados? 
Nuestra empresa ofrece la posibilidad, a todos aquellos estudiantes o recién titulados, de ini-

ciar su etapa laboral en una de las cadenas de restauración más importantes del país. La Tagliate-

lla ofrece a las nuevas incorporaciones todas aquellas herramientas necesarias para que puedan 

adquirir una gran y valiosa experiencia profesional dentro de la compañía, lo que repercutirá en 

la consecución de nuevas habilidades dentro del ámbito laboral.

Proceso de selección
El proceso de selección se inicia a través de la recepción de los currículums y entrevista per-

sonal.

Los criterios del proceso de selección se establecen de forma personalizada, dependiendo del 

departamento y la categoría profesional en los cuales surge la plaza vacante.
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Lleida.net

Lleida.net

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Parc de Gardeny, edifici H1, 2a planta B

25003 Lleida

www.lleida.net 

Telèfon: (+34) 973 28 23 00

Descripció de l’empresa
A Lleida.net, operadora de comunicacions electròniques, centrem la nostra activitat principal 

en la notificació i contractació electrònica certificada, ajudant les empreses en els seus processos 

de digitalització de manera fàcil, no intrusiva i legal. Actuant com a tercer de confiança, propor-

cionem una prova documental i certifiquem la transacció de la comunicació i del seu contingut.

Les nostres solucions de contractació electrònica són un marc de referència per a les empreses 

del sector fintech, insurtech i comodities, que requereixen, en els seus processos de contractació, 

immediatesa i cobertura de totes les garanties legals.

Tenim més de vint anys d’experiència treballant en processos de transformació digital, i tenim 

patentats els nostres serveis en diversos països d’arreu del món. 

Perfils professionals sol·licitats
A Lleida.net estem reforçant contínuament el nostre equip de professionals. Busquem tèc-

nics de sistemes, programadors, enginyers superiors, d’economia, ADE, dret..., amb un alt nivell 

d’anglès, amb un bon expedient acadèmic i amb moltes ganes de treballar.

T’oferim la possibilitat d’obtenir experiència professional en una empresa internacional i en 

un entorn dinàmic, jove i compromès, que et permetrà aconseguir un desenvolupament personal 

i professional continu.

Entre les qualitats personals, destaquem l’empatia, la responsabilitat, gent amb opinions, 

idees, experiències, que puguin aportar dinamisme al negoci, per tal que Lleida.net segueixi sent 

una de les empreses de referència al món de la comunicació electrònica certificada.

Què ofereix als joves titulats?
Des de les nostres oficines centrals a Lleida formaràs part d’un dels nostres departaments 

estratègics, i col·laboraràs i faràs aportacions a un projecte concret:

• Seràs part d’un gran equip,

• D’un grup internacional de treball;

• Tindràs tarifa plana de cafè,

• I zero avorriment!
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MAPFRE España

MAPFRE España

Paseo de Ronda, 55

25006 Lleida

www.mapfre.com

Teléfono: 973 27 81 83

Descripción de la empresa
Seguros y productos financieros.

Perfiles profesionales solicitados
Edad: de 25 a 35 años. Jóvenes dinámicos, emprendedores y con vocación empresarial.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados?
Emprender carrera profesional en una multinacional implantada en más de cuarenta países. 
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Mister English

Mister English

Carrer  Camp de Mart, 20 

25006 Lleida

www.misterenglish.es

  misterenglish@hotmail.com

Telèfons: 973 27 10 17 / 617 34 43 36

Descripció de l’empresa
Acadèmia d’idiomes especialitzada en l’anglès. Fa més de 27 anys que ens dediquem a formar 

alumnes i professors en l’aprenentatge de l’anglès. 

Ensenyament a nens des dels tres anys, universitaris i adults. 

Centre preparador d’exàmens ofi cials de   Cambridge i de l’Escola Ofi cial d’Idiomes.

Perfi ls professionals sol·licitats
Professors d’anglès per a nens i adults, interessats a aprendre noves tecnologies i últimes ten-

dències en l’ensenyament d’idiomes. 

Què ofereix als joves titulats?
Una feina ben remunerada, un seguiment personalitzat, ajuda en l’adaptació a les tasques de 

professor i introducció al nou alumnat. 

Procés de selecció
Entrega de currículum i entrevista personal.
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Montañés i Solé

Montañés i Solé

Rambla de Ferran, 1, 1r 3a

25007 Lleida

www.montanessole.com

Telèfon: 973 22 36 82

Descripció de l’empresa
Montañés i Solé és una consultoria de recursos humans especialitzada en la selecció de profes-

sionals qualificats per a tots els sectors i en qualsevol zona geogràfica.

La nostra experiència prèvia, com a directius, i actual, com a consultors de recursos humans, 

fa que assumim una posició de lideratge en la selecció de personal qualificat, materialitzada en 

la confiança dipositada per tot tipus d’empreses, que confien en la nostra consultoria a l’hora 

d’externalitzar els seus processos de selecció de personal.

Montañés i Solé disposa de despatxos a Lleida, Barcelona i Madrid.

Perfils professionals sol·licitats
Els nostres clients ens sol·liciten tot tipus de perfils qualificats: enginyers, financers, veterina-

ris, comercials, tècnics (administratius, manteniment, etc.).

Què ofereix als joves titulats? 
Borsa de treball en què poden trobar alguns dels perfils sol·licitats pels nostres clients. 

Procés de selecció
Disposem d’entre quinze i vint processos de selecció oberts de manera continuada, que recu-

llen les necessitats de selecció de les empreses de Lleida que decideixen externalitzar les seves 

necessitats.

Els processos de selecció es duen a terme partint de l’alineació de les competències requerides 

per al lloc de treball amb les competències dels candidats avaluats.

Vegeu les ofertes de treball a www.montanessole.com.
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OPP Group

OPP Group

Parc Científi c i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 

Parc de Gardeny, edifi ci H3, 1a planta A, ofi cina 10

25003 Lleida

www.oppgroup.com

Telèfon: 973 72 73 33

Descripció de l'empresa
Grup d’empreses dedicades a donar al sector porcí tots els serveis que requereixen en el des-

envolupament de la seva activitat, des de patologia a tecnologia, passant per instal·lacions, be-

nestar animal, genètica, nutrició, etc. L’empresa valora especialment l’actitud positiva envers la 

innovació.

Àmbit d’actuació: internacional.

Perfi ls professionals sol·licitats
Programadors de programari en diferents especialitats.

Veterinaris o agrònoms en porcí (imprescindible anglès, castellà i català).

Formadors tecnològics (imprescindible anglès, castellà i català).

Operari de granja porcina (no és necessari experiència prèvia).

Què ofereix als joves titulats?
Contracte defi nitiu després d’un període de prova, formació anual en l�especialitat, classes 

d’anglès i dinar.

Procés de selecció
Currículum i entrevista posterior.
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Òptima Business Consulting, SL 

Òptima Business Consulting, SL 

Edifici Mercolleida 

Avinguda de Tortosa, 2 

25005 Lleida 

www.optima.cat 

Telèfon: 973 72 58 95

Descripció de l’empresa
Òptima és una empresa de consultoria que, durant més de 26 anys en el mercat, s’ha especia-

litzat en el treball amb les persones per proveir d’èxits les empreses. 

La nostra principal raó de ser és identificar les potencialitats de l’empresa i de les persones 

per aconseguir la diferenciació i la focalització en el mercat, a fi d’arribar a aportar a la societat 

un nou valor econòmic i social.

Perfils professionals sol·licitats
A Òptima duem a terme processos de selecció de gairebé totes les especialitats i sectors, prin-

cipalment de la província de Lleida. Si cerques feina, consulta les nostres ofertes i presenta’ns la 

teva candidatura.

Què ofereix als joves titulats?
• Selecció del talent

El nostre procés de selecció permet a les empreses trobar el candidat o candidata més adequat 

per al lloc de treball i per a la mateixa cultura organitzacional; s’assegura, així, l’encaix “persona 

– lloc de treball – organització”. Disposem d’una base de dades pròpia, que es nodreix de profes-

sionals en la cerca de nous projectes laborals. Vols formar-ne part? www.optima.cat.

• Desenvolupament del talent

La formació permet el creixement personal i professional, que és el motor del desenvolupa-

ment empresarial. T’ajudem a crear valor i a assolir els teus objectius estratègics a través de la 

millora del talent de les persones.

• Orientació professional

Saps quin és el teu talent? Saps on pots aportar el teu valor? Quin tipus d’organització i de 

funcions estan alineades amb el teu potencial? Es basa en sessions individuals, en què un/a coach 

professional t’ajuda a descobrir el teu talent i potencial, així com el teu pla per desenvolupar-lo i 

les eines per ajudar-te en la cerca del lloc de treball que millor s’adapti a tu.
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Pimec Lleida

Pimec Lleida

Avinguda del Segre, 7, baixos 

www.pimec.org

Telèfon: 973 22 87 73 

Descripció de l’empresa
Pimec és una organització patronal de la micro, la petita i la mitjana empresa de Catalunya, 

així com d’autònoms. Representem, defensem i impulsem un total de 112.000 associats de tot el 

territori català. Tenim setze seus i delegacions a tot Catalunya i tenim presència tant a Espanya 

com a la Unió Europea. 

Per a més informació, vegeu:

http://www.pimec.org/ca/institucio/actualitat/galeria/pimec-es-tu-qui-som-que-fem.

Perfils professionals sol·licitats
Representem tots els sectors productius; recollim currículums per quan les nostres empreses 

tinguin necessitats d’ocupació, sigui del sector que sigui. 

Què ofereix als joves titulats?
La nostra borsa de treball i el nostre portal de feina: 

http://www.pimec.jobs/es
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Productos Flower, SA

Productos Flower, SA

Polígon industrial La Canaleta, s/n 

25300 Tàrrega

www.productosflower.com

Telèfon: 973 50 01 88

Descripció de l’empresa
Empresa fabricant i comercialitzadora d’adobs, substrats, productes fitosanitaris i comple-

ments per al jardí i l’agricultura.

Perfils professionals sol·licitats
• Administració.

• Químics de laboratori.

• Enginyers industrials.

• Enginyers agrònoms. 

• Informàtics.

• Màrqueting.

• Comercials.

• Finances. 

Què ofereix als joves titulats? 
Empresa en creixement constant, líder en el seu sector.
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Procter & Gamble Mataró, Planta de Mequinenza

Procter & Gamble Mataró, Planta de Mequinenza

Partida Della Segre, s/n

50170 Mequinenza (Zaragoza)

www.pg.com

Descripción de la empresa
Procter & Gamble, fundada en 1837, es hoy una de las mayores compañías en investigación, 

producción y comercialización de productos de consumo diario, detergentes, belleza y productos 

farmacéuticos. Tiene un porfolio de marcas únicas, con 65 marcas líderes en su categoría, inclu-

yendo marcas de 20 000 millones de dólares. Las marcas de P&G son comercializadas en más de 

180 países, y son utilizadas por más de cinco billones de consumidores cada día.

La Planta de P&G de Mequinenza está especializada en la fabricación y distribución de produc-

to para el cuidado del bebé.

Perfiles profesionales solicitados 
Estudiantes de último curso. Imprescindible tener un buen nivel de inglés. 

Ingeniería
• Participar en el diseño de nuestros productos.

• Mejorar la capacidad, la seguridad y la productividad de nuestros sistemas. 

• Reducir costes. 

Cadena de suministro/logística
• Supervisar desde la búsqueda de materiales hasta la colocación de nuestras marcas en ma-

nos de los compradores.

• Planear la demanda y oferta. 

• Crear el diseño de nuestra red de suministro en todo el mundo.

Recursos humanos
• Ser un partner para ayudar a algunos de los mejores talentos profesionales del mundo.

• Impulsar el crecimiento de nuestros líderes empresariales y nutrir nuestra cultura a través 

de la inclusión, el coaching, la administración y la política.

Contabilidad y finanzas 

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados?
P&G ofrece carreras dinámicas y flexibles y la oportunidad de obtener diferentes expe-

riencias dentro de la misma unidad de negocios. La carrera en P&G se basa en el principio de 

“construir desde dentro”, lo que significa que los jóvenes talentos de hoy se convertirán en los 

principales líderes del futuro. El éxito de nuestra empresa depende del rendimiento del indi-

viduo; por eso P&G ofrece a todos los empleados las herramientas que necesitan para crecer y 

desarrollarse.

Proceso de selección
Inscripción en www.pgcareers.com
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Rodi Motor Services

Rodi Motor Services

Carrer de Pere de Cabrera, 16, 5a planta

25001 Lleida

www.rodi.es

Telèfon: 973 24 01 00

Descripció de l’empresa
El nostre creixement ha estat una constant fins a esdevenir, en poc temps, la cadena líder en 

punts de distribució i serveis de mecànica integral de l’automòbil a Catalunya i a l’Aragó, a més 

de ser-ho a les illes Canàries, gràcies a l’adquisició de la cadena El Paso 2000. Tanmateix, aques-

ta evolució manté intactes els objectius i l’esperit que ens han caracteritzat i la trajectòria de 

l’empresa: el servei integral al client, la proximitat i l’accessibilitat.

Perfils professionals sol·licitats
Els nostres treballadors són el component més valuós de tota l’organització. Seguint aquesta 

idea, la funció del departament de recursos humans és garantir que RODI MOTOR SERVICES tin-

gui el personal idoni per realitzar les seves funcions, amb les capacitats, competències i coneixe-

ments necessaris per aportar valor a l’empresa.

Per reforçar aquest avantatge competitiu, contractem persones amb una formació sòlida, que 

es comprometin amb l’organització, amb ganes d’aprendre i de desenvolupar-se en qualsevol 

àmbit funcional o geogràfic, a les quals els agradi treballar en equip, i, sobretot, persones amb 

iniciativa i il·lusió per assumir reptes i responsabilitats.

Volem incorporar en el nostre equip persones graduades en Administració i Direcció 

d’Empreses i en Enginyeria Mecànica. És imprescindible el domini del paquet Office.

Què ofereix als joves titulats?
El compromís, la millora contínua i l’orientació als resultats i al servei constitueixen els prin-

cipals actius de les persones que treballen a RODI MOTOR SERVICES, i són els valors de la nostra 

empresa.

La retenció i gestió del talent és una prioritat. Volem persones implicades i compromeses, que 

vulguin formar part del nostre projecte i ampliar els seus coneixements i habilitats en un entorn 

de treball estable.

Procés de selecció
Recepció de currículum i entrevista personal.
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Ros Roca, SA

Ros Roca ,SA

Avinguda de Cervera, s/n 

25300 Tàrrega

www.rosroca.com

Telèfon: 973 50 81 00

Descripción de la empresa
Ros Roca centra su actividad en la fabricación de bienes de equipo para la recogida y gestión 

del residuo. También diseñamos y desarrollamos sistemas y procesos de ingeniería aplicados 

al medio ambiente. Nuestra filosofía se basa en el respeto absoluto al entorno y en el desarrollo 

máximo de toda aquella ingeniería medioambiental que mejore la calidad de vida de las personas.

Desde nuestros inicios, tenemos claro cuál es nuestro principal objetivo. Trabajamos para 

construir una sociedad donde las personas puedan tener una calidad de vida cada vez mejor, en 

armonía con su entorno. Desde Tàrrega (Lleida) hemos ido creciendo y ahora somos una empre-

sa multinacional, con actividad y representación en los cinco continentes. Pero esto no nos hace 

perder nuestro rumbo, lo afianza más aún. Por eso, en Ros Roca invertimos en la investigación y el 

desarrollo de nuevas tecnologías, procesos y materiales, para conseguir una sociedad sostenible.

Tenemos alma y vocación de líderes. No nos asustan los retos. Nuestra historia muestra que 

somos capaces de mirar más allá de un territorio y crecer. Nos motivan las personas. Estamos or-

gullosos de decir que tenemos un equipo de más de 1 600 colaboradores, repartido por los cinco 

continentes, que nos ayudan, cada día, a mejorar nuestros productos y servicios.

Perfiles  profesionales solicitados 
Seleccionamos personas graduadas en: Ingeniería Mecánica e Informática, Administración y 

Dirección  de Empresas, Psicología y Relaciones Laborales. Es imprescindible tener un buen nivel 

de inglés. 

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados? 
Aprendizaje y oportunidad de desarrollo laboral 

Proceso de selección personal 
1. Entrevista personal

2. Pruebas psicométricas

3. Entrevista técnica con el jefe  del departamento

4. Entrevista de validación final con el director de recursos humanos 
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ROTECNA, SA

ROTECNA, SA

Polígon industrial, nau 3

25310 Agramunt 

www.rotecna.com

Telèfon: 973 39 12 67

Descripció de l’empresa
Rotecna, SA és una empresa especialitzada en la fabricació i la comercialització d’equipament 

per a explotacions porcines.

La internacionalització, la innovació i un servei de qualitat al client han estat els fonaments del 

nostre creixement i la clau del nostre èxit.

Perfils professionals sol·licitats
• Enginyer informàtic

• Enginyer mecànic

• Enginyer en electrònica industrial i automàtica

• Grau en ADE

Què ofereix als joves titulats?
Incorporació en una empresa innovadora i líder en el sector porcí, en contínua expansió en els 

mercats nacional i internacional.

Procés de selecció
Recepció del currículum i entrevistes personals.
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SEMIC

SEMIC

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Parc  de Gardeny, edifici H1, 2a planta A 

25003 Lleida

www.semic.es

Telèfon: 902 10 91 20

Descripció de l’empresa
SEMIC és un partner IT global que té 35 anys d’experiència en el sector, el qual, en aquests 

moments, és un dels principals referents tecnològics del territori espanyol. Les aliances estratè-

giques amb els principals fabricants confereixen a SEMIC la capacitat d’acompanyar empreses i 

administracions públiques en el seu procés cap a la transformació digital: des d’infraestructures 

segures i flexibles fins als serveis gestionats d’impressió, passant per la creació de projectes web 

o per la implantació d’ERP.

Perfils professionals sol·licitats
• Grau en Enginyeria Informàtica.

• Grau en ADE.

• Grau en Dret.

• Doble grau en Informàtica i ADE.

• Màster universitari en Enginyeria Informàtica.

Què ofereix als joves titulats? 
La incorporació a una empresa sòlida, innovadora i amb visió de futur. Formar part d’un equip 

de més de 255 professionals IT compromesos i motivats. 

Procés de selecció
El procés de selecció de personal està gestionat pel Departament de Recursos Humans de 

SEMIC, a partir de la recepció del currículum.
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Sopra Steria

Carrer de Casanova, 2-4

08011 Barcelona

  www.soprasteria.es

Telèfon: 93 242 30 0

Descripció de l’empresa
Sopra Steria, líder europeu de la transformació digital, presenta una de les carteres comercials 

més completes del mercat: consultoria, integració de sistemes, edició de programari i   business 

process services.

Com que combina valor afegit i innovació en les solucions aportades, a més de l’efi ciència dels 

serveis prestats, Sopra Steria acompanya els seus clients en els seus programes de transformació, 

i els ajuda a optimitzar l’ús de la tecnologia digital. Amb més de 38.000 col·laboradors en més 

de vint països, Sopra Steria va tenir el 2015 una xifra de negoci de més de 3.600 milions d’euros.

A Espanya, Sopra Steria ha assolit un volum de facturació de 107 milions d’euros, i té quasi 

3.000 professionals repartits en nou centres de treball. 

Vols tenir més informació sobre per què treballar amb nosaltres? Coneix-nos! 

http://www.soprasteria.es/trabaja-con-nosotros  

Perfi ls professionals sol·licitats
• Titulats en Enginyeria (preferiblement en Informàtica o Telecomunicacions). 

• Valorem positivament:

• Coneixements d’idiomes europeus, sobretot francès.

• Bona actitud. 

• Ser un bon team Player.

• Interès per projectes internacionals en entorns multiculturals a Barcelona ciutat.

Què ofereix als joves titulats?
• Contracte indefi nit des del primer dia (no són pràctiques).

• Categoria professional de programador júnior.

• La primera retribució com a professional d’IT (salari segons el conveni estatal d’empreses 

de consultoria).

• Tiquets restaurant.

• Assegurança de vida i accidents.

• Possibilitat de benefi ciar-se de tiquet transport, tiquet guarderia, assegurança mèdica pri-

vada i formació a través del pla de retribució fl exible.

• Pla de desenvolupament de carrera i formació. 

• Horari de treball fl exible, amb divendres i agost intensius.

• Lloc de treball: Barcelona ciutat.

Procés de selecció
Entrevista personal, prova de coneixements d’algorísmia i programació i, si escau, proves de 

nivell d’idiomes.
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Semillas Fitó 

Semillas Fitó 

Carrer de la Selva de Mar, 111 

08019 Barcelona

www.semillasfi to.com

Telèfon: 93 303 63 60

Descripció de l’empresa
Semillas Fitó és una multinacional espanyola fundada el 1880 a Barcelona, dedicada a la millo-

ra genètica, a la producció i a la distribució de llavors d’espècies de plantes agrícoles i hortícoles, 

que disposa de quatre unitats de negoci: Hortícoles, Gran Cultiu, Àrees Verdes i Hobby.

Hortícoles treballa amb set espècies de llavors principals i té un laboratori de biotecnologia i 

dos centres d’investigació  (  Cabrera de Mar i Almeria), un centre de millora a   Culiacán (Mèxic) i 

dos centres de producció a Llavaneres (Barcelona) i   Arica (Xile).

Gran Cultiu té tres varietats principals i disposa de centres d’R+D a   Delley (Suïssa),   Don Benito 

(Badajoz) i les Cases de Barbens (Lleida), on s’ha creat recentment el centre logístic i de distribu-

ció més gran del sud d’Europa. 

Perfi ls professionals sol·licitats
Fitó compta amb més de 500 empleats, i ofereix un ampli ventall de possibilitats:

•  Enginyers tècnics agrícoles o enginyers agrònoms: àrea comercial i de vendes, àrea de 

producció, àrea tècnica i de camp, recerca i biotecnologia o R+D.

• Màster en Millora Vegetal o doctorat en estudis com Biologia, Biotecnologia o similars són 

perfi ls requerits per a R+D.

• Formació pràctica del màster dual en Logística i Distribució de la UdL a les Cases de Bar-

bens (Lleida).

Què ofereix als joves titulats? 
Creiem en la formació contínua com a base fonamental per al desenvolupament de les perso-

nes i treballem per conciliar les seves necessitats amb les de l’empresa. Els nostres valors recauen 

en la professionalitat, la innovació, la discreció i la visió a llarg termini, de manera que apostem 

per la captació de talent i el seu desenvolupament, per créixer junts i crear un entorn d’èxit com-

partit.

Procés de selecció
Recepció de currículums i carta de presentació a seleccion@semillasfi to.com.

Noves
In�al·lacions

Selva de Mar 111, 08019 Barcelona 
Tel.: 93 303 63 60 
info@semillasfito.com · www.semillasfito.com

Les Cases de Barbens

Uneix-te a l'equip Fitó
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Transerveto, SL

Transerveto, SL

Polígon industrial El Segre

Carrer de Josep Segura i Farré, parcel·la 704

25191 Lleida

www.serveto.com

Telèfon: 973 20 24 43

Descripció de l’empresa
Transerveto és una empresa de transport i logística ubicada a Lleida i a   Rungis (França). Espe-

cialitzats en el transport terrestre (nacional i internacional), els serveis que oferim són: transport 

terrestre de mercaderia  paletitzada, emmagatzematge, distribució i   forwarding.

El nostre objectiu principal és aconseguir la satisfacció dels nostres clients i ser reconeguts 

en el sector com un referent de qualitat, de compromís i honestedat. Ens distingim pels nostres 

valors, per la innovació i pel compromís amb els nostres treballadors i amb la societat en general. 

Perfi ls professionals sol·licitats
Tenim una plantilla de 215 treballadors, i estem en un període de constant creixement. Selec-

cionem persones amb ganes de formar part d’un projecte innovador, dinàmic i de qualitat. Ens 

agrada la proactivitat, l’energia i l’entusiasme per la feina ben feta.

Busquem persones formades i apassionades pel sector de la logística, el transport i el comerç 

internacional. Els perfi ls que seleccionem són estudiants o graduats en:

• Administració i Direcció d’Empreses (ADE).

• CFGS en Logística i Transport o en Comerç Internacional.

Per ocupar els rols següents:

• Operadors/es de fl ota.

• Operadors/es de tràfi c (imprescindible el francès; es valorarà el domini de l’anglès i 

l’alemany).

• Gestors/es comercials (es valorarà el domini del francès).

Què ofereix als joves titulats? 
Oferim programes de formació contínua d’integració a la companyia i al lloc de treball. Vetllem 

pel benestar dels nostres treballadors i treballadores. Oferim formació en idiomes i en habili-

tats tècniques i personals, així com un ambient de treball jove, dinàmic, innovador, i un projecte 

d’empresa en constant creixement.

Procés de selecció
Selecció de currículums, entrevistes telefòniques i  presencials i proves psicotècniques.

www.serveto.com

High 
Quality
Logistics
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SORIGUÉ

SORIGUÉ

Alcalde Pujol, 4  

25006 Lleida

www.sorigue.com

Telèfon: (+34) 901 02 00 02

Descripció de l’empresa
Sorigué és un grup empresarial solvent i dinàmic, un referent en els sectors de la construcció, 

els serveis, la tecnologia i l’enginyeria de l’aigua, amb una aposta clara per la innovació i amb una 

vocació de retorn a la societat.

Perfils professionals sol·licitats
Les persones constitueixen un dels eixos principals de la política empresarial de Sorigué, 

l’objectiu de la qual és créixer com a empresa fent créixer els seus treballadors. Actualment el 

grup té una plantilla de més de 3.000 professionals presents en diferents províncies del territori 

espanyol. 

L’equip humà és gestionat des del Departament de Recursos Humans, que desenvolupa pro-

grames per a l’atracció i impuls del talent, i per a la formació personal i professional dels treba-

lladors, i té implementats procediments interns orientats a garantir un entorn de treball amb els 

màxims nivells de qualitat. 

Els perfils sol·licitats des de Sorigué són: Arquitectura Tècnica i Edificació, Enginyeria Agrària 

i Alimentària, i Administració i Direcció d’Empreses.

Què ofereix als joves titulats?
A Sorigué tenim seixanta anys d’experiència en diversos sectors d’activitat i mantenim un 

compromís de millora continuada i d’innovació en els nostres productes i serveis. Apostem fer-

mament pel desenvolupament i la promoció del talent, i fomentem una cultura interna cohesio-

nada, participativa i transversal, en què es generen sinergies i oportunitats en tota la cadena de 

valor.

Procés de selecció
Recepció del currículum i entrevistes personals.
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Supsa Supermercats Pujol, SL

 Supsa Supermercats Pujol, SL

Polígon industrial El Segre, parc. 307 A

25191 Lleida

www.plusfresc.cat

Telèfon: 973 20 51 00

Descripció de l’empresa
Distribució alimentària amb supermercats a la província de Lleida, Barcelona, Tarragona i Sa-

ragossa.

Perfi ls professionals sol·licitats
Graduats en ADE i Tecnologia dels Aliments.

Què ofereix als joves titulats?
Lloc de treball estable en una empresa amb valors sòlids i humans, i en creixement constant.

Procés de selecció
Per competències.
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Starloop Studios

 Starloop Studios

Avinguda de l’Onze de Setembre, 4

25008 Lleida

starloopstudios.com

Telèfon: 873 99 18 96

Descripció de l’empresa
Starloop Studios és una empresa dedicada al desenvolupament de videojocs per a telèfons 

mòbils smartphone i videoconsoles d’última generació. Tenim clients en l’àmbit internacional; 

oferim a cadascun d’ells una solució que s’ajusti a les seves necessitats, sempre aportant un punt 

de vista innovador. Els nostres jocs han rebut nombrosos reconeixements: Editor’s Choice, Best 

New Games, Games of the Year i #1 a l’App Store.

Perfi ls professionals sol·licitats
Busquem persones proactives, amb capacitat de comunicació i interessades en el món dels 

videojocs. Per a nosaltres, el més important és el factor humà. Ens caracteritzem pel nostre bon 

saber fer, amb el compromís d’arribar a l’excel·lència dins el nostre sector. Som una empresa pio-

nera, en ple creixement, dins la ciutat de Lleida.

Seleccionem persones graduades en Enginyeria Informàtica. És imprescindible tenir bon ni-

vell d’anglès.

Què ofereix als joves titulats?
El nostre objectiu envers els nostres treballadors és que aquests aconsegueixin un creixement 

en l’àmbit personal i professional dins la nostra empresa. Per això, els dotem dels recursos i eines 

que tenim al nostre abast. Per a nosaltres, és important el fet de posar en pràctica els coneixe-

ments apresos al llarg dels estudis; per aquest motiu, comptem amb becaris de diverses àrees en 

els nostres departaments i estem orgullosos d’acollir estudiants amb tot tipus de perfi ls interes-

sats en el món dels videojocs, que més endavant poden arribar a formar part de la nostra empre-

sa. el que defi neix la direcció i la força d’una empresa són les persones que hi treballen; és per 

aquest motiu que els nostres treballadors són la nostra prioritat. Tenim polítiques de recursos 

humans que es caracteritzen per la fl exibilitat i l’adaptació a cadascun dels nostres treballadors.

Procés de selecció
Recepció de currículums, realització d’entrevistes personals i una prova de tipus tècnic espe-

cífi ca.
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Sustainable Agro Solutions, SA

Sustainable Agro Solutions, SA

Carretera N-240, km 110  

25100 Almacelles (Lleida, Espanya) ) Swww.sas-agri.com 

Telèfon: (+34) 973 74 04 00  

Fax: (+34) 973 74 14 89

Descripció de l’empresa
Sustainable Agro Solutions SA és una empresa d’Almacelles que fabrica i comercialitza en 

l’àmbit global productes fertilitzants de la més alta qualitat i eficiència.

Des de fa gairebé trenta anys, SAS ofereix solucions innovadores que, juntament amb el suport 

tècnic, permeten optimitzar la qualitat i el rendiment de tot tipus de cultius de manera sostenible. 

SAS integra en el seu dia a dia i en les seves decisions estratègiques aspectes socials, laborals, 

ètics i ambientals, alhora que en fa partícips i hi implica tots els seus treballadors i col·laboradors.

Perfils professionals sol·licitats
En una trajectòria constant d’expansió i creixement, SAS requereix, més que mai, un equip 

humà polivalent, flexible i cooperatiu. Des del Departament de Recursos Humans assegurem, mi-

tjançant bones pràctiques i polítiques específiques, que SAS disposi i retingui persones compe-

tents, motivades i compromeses amb la seva cultura, que contribueixin a assolir una organització 

més eficaç.

Els perfils que més necessitem per als diferents departaments de SAS són persones graduades 

en Administració i Direcció d’Empreses i en Enginyeria Agrària i Alimentària. Es valorarà tenir 

bon nivell d’anglès.

Què ofereix als joves titulats?
Oferim la possibilitat de formar part, a llarg termini, i de créixer com a professionals en una 

companyia global i en expansió, que creu en el teu coneixement, en els teus  valors i en la teva 

capacitat d’aportar solucions sostenibles, tenint en compte les necessitats i expectatives dels seus 

treballadors.

Tu + SAS junts per obtenir el millor.

Procés de selecció
Recepció de currículums i entrevistes personals. SAS posarà una atenció especial en el tracta-

ment de cada candidatura, independentment del resultat de la selecció.

junts per 
obtenir el millor

ens imaginem el futur
       creem solucions
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Taurus Group

Taurus Group

Avinguda de Barcelona, s/n 

25790 Oliana

www.taurus-home.com

Telèfon: 973 47 05 50

Descripció de l’empresa
Taurus Group som una empresa multilocal amb presència a més de vuitanta països i amb més 

de cinquanta anys d’experiència en el sector del petit aparell electrodomèstic. Ens dediquem a 

la creació, fabricació i comercialització d’aparells que faciliten el dia a dia dels nostres clients, 

fins al punt d’esdevenir líders del mercat en categories importants, com batedores de vareta i 

fregidores.

La nostra seu és a Oliana (Alt Urgell), i el nostre equip està format per professionals de tots els 

àmbits: administratius, financers, enginyers, tècnics en màrqueting... Un equip jove, preparat i en 

constant evolució. 

Perfils professionals sol·licitats
Busquem gent que vulgui desenvolupar la seva carrera en un entorn multinacional i multicul-

tural, proactiva, flexible, responsable, treballadora i amb disponibilitat per traslladar-se a Oliana.

A causa del creixement actual, periòdicament a l’empresa sorgeixen vacants en diversos depar-

taments. Ens interessen els perfils següents: persones amb estudis d’Enginyeria, d’Informàtica, 

ADE o similars i, sobretot, amb domini de l’anglès.  

Què ofereix als joves titulats?
Tractem de mantenir l’esperit creatiu dels joves. Creiem en la innovació i la pràctica de la 

promoció interna. Oferim la possibilitat de desenvolupar una carrera professional a dins de 

l’empresa, de treballar en un ambient jove, dinàmic i de qualitat.

Procés de selecció
Recepció de currículums i entrevistes personals.
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Viajes ILTRIDA, SA

Viajes ILTRIDA, SA

Ciutat de Fraga, 21 

25003 LLEIDA

www.iltrida.com.com  

www.viajesiltrida.com  

www.viajar.org  

www.viajerosonline.org  

www.excursionescruceros.info  

www.travelreservas.com

Telèfon: 973 26 05 55

Descripció de l’empresa
Viajes Iltrida SA és una agència de viatges líder a Catalunya, fundada fa 38 anys. És pionera en 

la compra col·lectiva de viatges, i fundadora de la primera central de compres de serveis turístics, 

que dona servei a més de 200 agències de viatges de l’Estat espanyol.

Disposa de canal d’assessorament i venda presencial a través de dinou oficines i departa-

ments: Lleida, Balaguer, les Borges Blanques, Mollerussa, Tàrrega, Tremp, Tarragona, Reus, Valls, 

Barcelona i Castelldefels, algunes d’especialitzades en viatges d’empresa, corporatius i d’incentiu.

Disposa de canal de venda en línia, de dos portals especialitzats en serveis turístics —un 

d’especialitzat en serveis a creueristes, i un altre, en busos turístics per ciutat i serveis de visites 

i excursions—, així com d’aplicacions (app) per a dispositius mòbils disponibles a Apple Store i 

Google Play, central d’atenció telefònica i suport a la venda per Internet.

Disposa d’organització professional de congressos, amb activitat a Catalunya, a l’Estat espa-

nyol i a l’estranger.

L’objectiu principal de la nostra empresa és la satisfacció del client

Perfils professionals sol·licitats
Perfil comercial: joves orientats al client, creatius, proactius i responsables, amb coneixements 

sobre cultura general i geografia d’arreu del món, usuaris experts de les noves tecnologies i les 

xarxes socials; 

Especialistes en informàtica i persones amb perfils administratius. 

També hi ha la possibilitat de fer pràctiques a l’empresa.

Què ofereix als joves titulats?
Un bon equip de treball i la possibilitat de creixement professional, en una feina especialment 

agradable, com és la de treballar perquè altres persones gaudeixin del seu oci i temps lliure via-

tjant i coneixent altres indrets i productes turístics.

Procés de selecció
Selecció de currículum i entrevista.
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Vithas Hospitales 

Vithas Hospitales 

Carrer del Bisbe Torres, 13 

25002 Lleida

www.vithas.es 

Telèfon: 973 26 63 00

Descripció de l’empresa
Vithas Lleida engloba Vithas Hospital Montserrat i Vithas Salut. Junts representen l’experiència 

i la innovació en el sector privat de la salut, i ofereixen la millor atenció integral i especialitzada a 

Lleida, que disposa de suport assistencial hospitalari i d’atenció continuada.

Vithas Hospital Montserrat es troba situat al centre de Lleida; és un centre hospitalari amb 

prop de cent anys d’experiència, que s’ha convertit en referent de la sanitat privada de la ciutat i 

de la seva àrea d’infl uència, per la seva capacitat de renovació i adaptació a les necessitats reals 

del pacient.

A Vithas Salut oferim assistència mèdica especialitzada i proves diagnòstiques, amb professio-

nals altament qualifi cats, en unes instal·lacions de prop de 2.000 m2 que disposen d’equipament 

mèdic i tecnològic pioner per oferir una atenció d’avantguarda en diagnòstic i resolució.

Perfi ls professionals sol·licitats
Especialista en Medicina i Cirurgia 

Farmàcia 

Infermeria i Auxiliar d’infermeria 

Fisioteràpia 

Dietètica i Nutrició 

Psicologia   

Zelador administració 

Tècnic Especialista en Radiologia/Laboratori 

Treballador Social

Què ofereix als joves titulats? 
Vithas col·labora amb diferents centres de formació per acollir personal en pràctiques i aposta 

per facilitar la inserció laboral de les persones acabades de titular.

Disposa d’un gran ventall de llocs de treball en diferents categories professionals, molts dels 

quals, com que presten una atenció continuada, es poden desenvolupar en diferents torns, cosa 

que facilita la conciliació.

Formar part d’un grup hospitalari de l’àmbit nacional aporta al professional un bagatge i la 

possibilitat de promoció interna i professional. 

Procés de selecció
Es treballa mitjançant borsa de treball; s’escull el perfi l que se cerca entre els currículums de 

què es disposa. Depenent de la categoria professional, es passa una o més entrevistes de treball 

amb els diferents directius d’àrea. 
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Xtrategics

 Xtrategics

Polígon Industrial

Carrer de la Coma, 2 

25243 Palau d’Anglesola

www.xtrategics.com

Telèfon: 902 09 17 42

Descripció de l’empresa
Xtrategics és una consultoria i agència d’Internet especialitzada en la transformació digital de 

les empreses. El nostre objectiu és ajudar les empreses a aprofi tar totes les oportunitats que la 

digitalització està oferint.

Ens organitzem en dues unitats: la de consultoria, focalitzada a desenvolupar plans digitals, 

estratègia i formació, i la d’agència, que desenvolupa projectes web,   ecommerce, comunicació di-

gital i publicitat en línia.

Perfi ls professionals sol·licitats
A Xtrategics requerim quatre perfi ls professionals:

• Desenvolupadors web.

• Creadors de continguts (text, gràfi cs i audiovisuals).

• Comunicadors i dinamitzadors de xarxes socials.

• Consultors de negoci.

Què ofereix als joves titulats? 
Integrar-se en un equip jove, dinàmic i multidisciplinari, focalitzat a treballar per projectes, on 

podran créixer com a professionals adquirint experiència i coneixements, però també desenvolu-

pant una visió aplicada i transversal de món digital.

Procés de selecció
Cal enviar el currículum  a  les  convocatòries obertes.

Universitat de Lleida. Màsters ofi cials
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ALÇAT PARET FONS

MÀSTERS I POSTGRAUS

Salut

Ciència i Tecnologia Agrària i 
Alimentària

Gestió Forestal i del Medi Ambient

Enginyeria i Tecnologies de la 
Informació

Educació, Ciències Socials i Humanitats

Activitat Física i Esport

Jurídic i Econòmic

ÀMBITS DE 

CONEIXEMENT
Màsters internacionals

Màsters Erasmus Mundus

Màsters de doble titulació

Màsters en formació dual 

estudia i treballa!

NOUS MÀSTERS
Comunicació del Patrimoni Cultural i Natural

Comunicació Política i Màrqueting Digital

Erasmus Mundus en Modelització Espaial i Ecològica 

 en la Ciència Forestal Europea

Formació Avançada del Professorat d’Educació

 Infantil i Primària

Gestió Turística Sostenible de Recursos i Destins

Governança Turística Mundial

Màrqueting de Mitjans Socials

Neuropsicologia

1a universitat de l’Estat en lideratge 
d’excel·lència investigadora en l’àrea 
d’agricultura i ciències biològiques, 
segons l’anàlisi ICONO (observatori 
espanyol de la I+D+i ) de la FECYT, 
2016.

1a universitat de l’Estat pel que fa als 
estudis d’empresarials i economia 
segons el primer rànquing mundial 
d’universitats de la Comissió Europea 
(U-Multirank 2014).

4a universitat de l’Estat en qualitat de 
la docència i setena en productivitat de 
la recerca segons el Rànquing ISSUE 
(Indicadors Sintètics del Sistema 
Universitari Espanyol) 2015.

2a universitat de l’Estat pel que fa al 
percentatge d’excel·lència en lideratge 
de la seua producció cientí�ica, segons 
l’informe de la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo (CyD) 2014.

2a universitat més in�luent del món en 
Ciència i Tecnologia dels Aliments 
segons l’Informe de Thomson Reuters 
sobre l’estat de la innovació al 2015 en 
base a les publicacions a Web of 
Science.Universitat pública

Màsters únics

Centre de 
Formació 
Contínua 
àmplia oferta de màsters 
propis i postgraus 

www.cfc.udl.cat
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Universitat de Lleida
Centre de Formació Contínua (CFC)

Curs 2017-2018

Màsters propis i postgraus
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Universitat de Lleida
Centre de Formació Contínua (CFC)

Curs 2017-2018

Màsters propis i postgraus

Aquesta  activitat es realitza en el marc del conveni de col·laboració  entre l’ Administració de la Generalitat  de Cata-

lunya mitjançant el Departament d’ Empresa i Coneixement i les universitats catalanes per a l’impuls a la inserció i la 

millora de l’ocupabilitat de les persones joves estudiants i titulats universitaris.
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