
Fira del Treball de la UdL 1

UdL Treball
Campus de Cappont

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Dijous, 19 d’abril de 2018

9 h. Inici de la Fira UdLTreball.
      Lliurament d’acreditacions a les empreses.

 Centre de Cultures Transfronterer.

10.30 h. Inauguració i recorregut pels estands del Campus de Cappont.

 Centre de CulturesTransfronterer; EPS; Polivalent. 

11.00-11.30 h. Presentació Projecte DEMOLA del Campus Iberus a càrrec de Rafael Continente.

 Sala Videoconferències Centre de Cultures Transfronterer.

12.30-14 h. Conferència: «Quin treball pots trobar? La visió d’una headhunter». Arancha 

Ruiz Headhunter & Talentist realitza consultoria de gestió del talent, selecció i marca personal. 

Col·labora amb grans companyies com CompuTrabajo, AdGlow, Telefónica, Atento, HP, Affinity, 

Actelion i Banc Sabadell; ha realitzat més de 500 casos de marca personal a directius, empre-

saris i professionals. És professora a IE Business School, conferenciant i autora dels llibres Qué 

busca un Headhunter i El mapa de tu talento, amb pròleg d’Eduard Punset.  

 Auditori Centre de Cultures Transfronterer. 

14.00-15.00 h. Temps per dinar.  

15.30-16.30 h. Taller: Arquitectura de l’èxit laboral en l’era digital, a càrrec de Gorka Barto-

lomé, formador, coach professional i assessor empresarial i de projectes.

 Auditori Centre de Cultures Transfronterer.

Durant tota la jornada: visita als estands de les empreses.

Espai Projecte Odisseu: talent jove per al món rural.   

18 h. Tancament de la Fira.

Estudiants UdL: consulteu la possibilitat de reconèixer aquestes activitats com a matèria trans-

versal de la Universitat de Lleida a www.udltreball.udl.cat.

Tindreu accés als estands de les empreses des de les 9.15 h fins a les 18 h.
Més informació: info-udltreball@udl.cat / 973 00 35 94 – 973 70 27 71
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UdL Treball
Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Dijous, 19 d’abril de 2018

9 h. Inici de la Fira UdLTreball. 
       Lliurament d’acreditacions a les empreses.

 Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari. 

10.00- 11.00 h. Taller: Arquitectura de l’èxit laboral en l’era digital, a càrrec de Gorka Barto-

lomé, formador, coach professional i assessor empresarial i de projectes.

 Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari. Sala de Graus, edifici 1.

12.00 h. Visita institucional als stands.
 Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari.

14-15.00 h. Temps per dinar.

15.00-16.30 h. Conferència: orientacions per a l’exercici professional dels enginyers agrò-
noms i enginyers agrícoles. A càrrec de Sílvia Burés, degana del Col·legi d’Enginyers Agrò-

noms de Catalunya i Isabel Perea, presidenta del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Fores-

tals de la demarcació de Lleida.

 Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari. Sala de Graus edifici 1.

17-17.30 h. Presentació Projecte DEMOLA del Campus Iberus a càrrec de Rafael Continente.

 Campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari. Sala de Graus edifici 1.

Durant tota la jornada: visita als estands de les empreses.

Espai Projecte Odisseu: talent jove per al món rural.  

18 h. Tancament de la Fira.

Estudiants UdL: consulteu la possibilitat de reconèixer aquestes activitats com a matèria trans-

versal de la Universitat de Lleida a www.udltreball.udl.cat.

Tindreu accés als estands de les empreses des de les 9.15 h fins a les 18 h.
Més informació: info-udltreball@udl.cat / 973 00 35 94 – 973 70 27 71
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Presentació del rector

Aquest curs, la Fira UdLTreball de la Universitat de Lleida 

celebra la 5ª edició. En aquests cinc anys d’història, podem dir 

que els objectius marcats el primer any han estat assolits i fins 

i tot superats. Cada curs hem anat incorporant novetats, tant en 

el format com en els continguts, que han fet que aquesta jornada 

no només sigui, pel que fa a l’ocupabilitat d’estudiants i titulats, 

un referent en el territori, sinó també una petita, però potent, 

història d’èxit, de la qual la Universitat de Lleida n’està orgullosa. 

L’ocupabilitat del nostre estudiantat així com de les persones 

ja titulades, siguin de grau o de màster, és i ha estat un dels objec-

tius principals de la política que hem desenvolupat a la Universitat de Lleida en els darrers anys. 

Durant tot el curs, en el marc d’aquesta política, es duen a terme diverses activitats, que confor-

men el Programa d’Orientació i Inserció Laboral i Professional de la UdL. Com és sabut, ens hem 

distingit per ser una de les poques universitats de tot l’Estat que inclou pràctiques en empresa a 

tots els graus i molts màsters, la qual cosa suposa un esforç important que ofereix possibilitats 

d’inserció molt interessants als nostres estudiants. Igualment, proporcionem durant tot el curs, 

sigui a nivell global o per centres, sigui a demanda dels estudiants, orientació en diversos formats: 

jornades, tallers, cursos, sessions d’orientació individuals o en petits grups... I disposem d’una 

borsa de treball àgil que contribueix en gran mesura a mantenir la relació entre estudiants i em-

preses. Per arrodonir aquest programa, celebrem aquesta jornada, que considerem molt especial 

perquè permet una trobada clau entre estudiants i titulats 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.

Aquest any la Fira incorpora algunes novetats. En aquest sentit, vull mencionar que l’ampliació 

física que ja es va produir el curs passat (dos edificis al campus de Cappont), en aquesta ocasió 

es realitzarà amb la presència d’un seguit d’empreses que s’ubicaran al Campus Agroalimentari, 

Forestal i Veterinari (Agrònoms), per tal d’arribar més eficaçment a estudiants i titulats de les 

especialitats que s’imparteixen en aquest Campus de la UdL.

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

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

i aquelles per les quals aquesta serà la seva primera edició. Sigueu totes benvingudes a la Fira 

UdLTreball de la Universitat de Lleida.

I als estudiants i titulats de la UdL, us vull encoratjar i animar a venir a la Fira i a gaudir de 

l’oportunitat d’establir contactes imprescindibles pel vostre futur així com també de rebre la for-

mació adequada. Tot plegat, per un inici profitós del vostre camí cap a la realització professional, 

en la qual la Universitat de Lleida està plenament compromesa.

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. 
Aquesta 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 cinquena 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 facilitar la trobada 

entre el món universitari i la societat civil, treballa per apropar més l’empresa a la universitat, 

per impulsar entre els estudiants l’adquisició de competències relacionades amb la recerca de 

treball i l’emprenedoria, per la internacionalització i per fomentar una oferta acadèmica adap-

tada a les professions futures. Des del Consell Social volem felicitar la Universitat de Lleida i els 

responsables d’aquesta Fira UdLTreball per l’esforç i el compromís en l’organització, i agrair als 

col·laboradors i participants la seva implicació i confiança, tot encoratjant-los a aprofitar el marc 

d’oportunitats que ofereix aquesta fira.

Delfí Robinat i Català

President del Consell Social de la Universitat de Lleida
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Alumni UdL – Associació d’Antics Alumnes i Amics 
de la Universitat de Lleida
Alumni UdL - Associació d’Antics Alumnes  

i Amics de la Universitat de Lleida

Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida

Plaça de Víctor Siurana, 1 

25003 Lleida

www.alumni.udl.cat

Tel. 973 70 23 56

Descripció de l’empresa
Alumni UdL és la xarxa d’antics alumnes de la Universitat de Lleida, creada per afavorir la in-

serció laboral i el creixement de la carrera professional de cada un dels seus membres. Les eines 

per aconseguir-ho són la formació contínua; el networking; el desenvolupament de les inquie-

tuds intel·lectuals, esportives i culturals; l’aportació de coneixements i habilitats a ells mateixos 

com a antics alumnes, als alumnes i a la Universitat, com a mentors i ambaixadors de la UdL, i la 

col·laboració en les activitats d’Alumni UdL.

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’actes o serveis que es considerin adients. Així mateix, l’Associació fomentarà la vinculació 

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

permetin millorar el desenvolupament de la carrera professional.

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

• Borsa de treball.

• Una xarxa de contactes amb antics alumnes: networking per a la carrera professional.

• Accés als serveis de les biblioteques de la UdL.

• Formació en llengües a l’Institut de Llengües de la UdL.

• 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.

Alta a l’entitat
• Cal registrar-s’hi a www.alumni.udl.cat.
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Associació d'Antics Alumnes i Amics de la UdL

www.alumni.udl.cat

IMPULS AL
CREIXEMENT 

PROFESSIONAL
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Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària

Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària

Despatx 0.03

Carrer de Jaume II, 73

25001 Lleida

www.catedraemprenedoria.udl.cat

@catemprenUdL #EmprenedoriaUdL

Tel. 973 70 33 46

Descripció de l’empresa
La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida és una inicia-

tiva conjunta entre la Universitat de Lleida i el Banco 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 Explorer, Joves amb Idees, que s’ofereix a la UdL. Es tracta d’un pro-

grama impulsat per Banco Santander, a través de Santander Universidades, que promou la gene-

ració d’esperit emprenedor entre els joves. Els participants es beneficien de sessions formatives 

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 pro-

jectes es premien amb viatges a Silicon Valley i s’opta a finançament econòmic per engegar-los.
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Campus Iberus. Projecte DEMOLA.
Campus d’Excel·lència Internacional 
de la Vall de l’Ebre
Campus Iberus. Campus d’Excel·lència 

Internacional de la Vall de l’Ebre

Programa Demola Campus Iberus

Campus Iberus

Plaça de Basilio Paraíso, 4, Paraninfo, 2a planta

50005 Saragossa

campusiberus@campusiberus.es

www.campusiberus.es

Tel. 976 76 29 29

Descripció de la institució i el programa
Campus Iberus és el Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) de la Vall de l’Ebre, promogut 

en agregació estratègica per les universitats públiques de Saragossa, La Rioja, Pública de Navarra 

i Lleida.

Campus Iberus té diferents programes entorn de la innovació oberta, i un d’aquests programes 

és el projecte DEMOLA Campus Iberus.

DEMOLA Campus Iberus és una plataforma d’innovació oberta i de cocreació en la qual els 

estudiants, de manera conjunta amb empreses, organitzacions sense ànim de lucre i institucions 

públiques, desenvolupen nous conceptes, productes i serveis (prototips, pilots, demos, etc.) que 

es puguin aplicar en la vida real. La lògic bàsica que hi al darrere d’aquest model d’innovació 

oberta és que els equips d’estudiants involucrats en el desenvolupament de projectes concrets 

són protagonistes dels seus propis resultats, que poden ser posteriorment adquirits per les em-

preses participants, o bé desenvolupats a una escala més gran mitjançant la creació de noves 

empreses de base tecnològica.

Què ofereix als estudiants?
DEMOLA Campus Iberus permet que els nostres estudiants, com a part de la seua formació 

acadèmica, estiguin capacitats en eines d’innovació i adquireixin experiència laboral en el marc 

de projectes empresarials reals i concrets, treballant en equips autogestionats i multidisciplina-

ris, i que les empreses participants trobin solucions innovadores a les seues necessitats mitjan-

çant la integració en els seus models de negoci de nous conceptes, idees, serveis i productes de-

senvolupats per talent jove en formació.

A DEMOLA Campus Ibersus les organitzacions participants esperen detectar talent jove per 

incorporar-lo al seu equip.
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Centre de Formació Contínua

Centre de Formació Contínua

Campus de Cappont 

Carrer de Jaume II, 71 

25001 Lleida 

formaciocontinua@udl.cat

http://www.cfc.udl.cat

http://www.facebook.com/ICE.CFC.UDL

http://es.linkedin.com/in/icecfc

Tel. 973 70 33 82 / 973 70 33 83 

Fax: 973 70 33 77

Descripció de la institució
El Centre de Formació Contínua (CFC) de la Universitat de Lleida (UdL) és, des del 2014, l’ens 

que té la responsabilitat de programar i gestionar la formació contínua (lifelong learning) que es 

desenvolupa a la UdL: és el centre facultatiu dels títols propis, amb diversa tipologia (màsters, 

diplomes de postgrau, cursos d’expert i d’especialista universitaris i cursos d’especialització), 

que atén una àmplia oferta d’àrees temàtiques que constitueix, juntament amb graus, màsters i 

doctorats, el conjunt de l’oferta formativa de la UdL. El CFC és una de les principals respostes al 

compromís amb la societat que l’envolta, que ha d’oferir alternatives formatives als professionals 

i treballadors, i culturals als ciutadans en general.

El CFC dona suport a les iniciatives del professorat de la UdL en activitats de formació contí-

nua, i n’organitza també conjuntament amb altres universitats, centres de formació o institucions 

i empreses, tant nacionals com internacionals, mitjançant convenis de col·laboració: és l’entitat 

que ajuda a organitzar, coordinar i certificar tota la formació contínua de la Universitat de Lleida.

Què ofereix als joves estudiants i titulats?
• Completar els ensenyaments no inclosos en la proposta formativa oficial, amb títols de 

màsters, diplomes de postgrau, cursos d’expert o d’especialista universitaris i cursos 

d’especialització.

• Completar la formació acadèmica dels titulats superiors i dels professionals dels diver-

sos àmbits, potenciant-ne el perfeccionament i el desenvolupament professional (lifelong 

learning). 

• La possibilitat d’ampliar coneixements i habilitats en diferents sectors de la societat.

• L’educació superior dual és la combinació ideal entre estudiar i treballar. L’empresa coor-

dina la formació dels estudiants amb la Universitat.

• Curs 2017-2018, amb un ampli catàleg d’àrees temàtiques: http://www.cfc.udl.cat/fc/

buscador.php.
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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

consell@estudiantat.udl.cat

www.estudiantat.udl.cat

Tel. 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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/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 (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! 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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Escola de Doctorat

Escola de Doctorat

Universitat de Lleida

Edifici del Rectorat

Despatx 0.02

Pl. de Víctor Siurana, 1

25003 Lleida

doctorat@aga.udl.cat

www.doctorat.udl.cat

Tel. +34 973 702 043

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida es constitueix com a centre d’educació supe-

rior amb la missió d’organitzar les activitats acadèmiques i administratives al voltant dels estudis 

de doctorat, de manera que es garanteixi la qualitat de l’oferta acadèmica i l’eficàcia en la gestió 

per al foment de l’excel·lència en la recerca, així com la col·laboració interuniversitària i amb al-

tres organismes, centres, institucions i entitats amb activitats d’R+D+I públics i privats, nacionals 

i estrangers.

L’Escola de Doctorat organitza el conjunt d’activitats que condueixen a l’adquisició de les com-

petències i habilitats necessàries per a l’obtenció del títol de doctor dins dels programes de doc-

torat.

Programes de doctorat
• Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària 

• Dret i Administració d’Empreses 

• Educació, Societat i Qualitat de Vida 

• Gestió Forestal i del Medi Natural 

• Enginyeria i Tecnologies de la Informació 

• Salut 

• Territori, Patrimoni i Cultura 

• Activitat Física i Esport 

• Electroquímica. Ciència i Tecnologia 

• Tecnologia Educativa 

• Cures integrals i serveis de Salut 

• Patrimoni, Societats i Espais de Frontera 
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IAESTE

IAESTE

Calle Jaume II, 71 

Oficina 3.06 

Universidad de Lleida

25001 Lleida

iaeste@udl.cat

Tel. +34 973 70 33 64

Fax: +34 973 70 27 01

Què és l’IAESTE
The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) 

és una associació internacional d’estudiants dedicada al desenvolupament de pràctiques tècni-

ques en empreses a l’estranger.

Està formada per universitaris de més de vuitanta nacionalitats que cerquen i intercanvien 

pràctiques en empreses de caràcter cientificotècnic per tindre la possibilitat de fer estades en 

empreses de molts països i, alhora, conèixer noves cultures.

L’objectiu principal d’aquesta associació és connectar estudiants amb empreses estrangeres, 

oferir a aquests estudiants experiència laboral i enriquir tant els estudiants com els països que 

els acullen.

Què ofereix l’IAESTE
L’IAESTE de la UdL ofereix els seus serveis a les titulacions de l’Escola Politècnica Superior, 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària i la Facultat de Dret, Economia i Turisme.

Com que és una associació d’estudiants, és imprescindible col·laborar-hi per poder gaudir 

d’una pràctica en una empresa a l’estranger. Oferim diferents àmbits de col·laboració als nostres 

membres, perquè cadascun faci el que li agradi més, i, per tant, ho faci millor:

• Cerca d’empreses: convèncer empresaris de Lleida perquè acullin estudiants estrangers 

en pràctiques durant l’estiu.

• Acollida d’estiu: rebre els estudiants d’intercanvi que vinguin a Lleida a l’estiu.

• Màrqueting: fer documents i cartells per anunciar el programa de l’IAESTE entre les em-

preses de Lleida, la Universitat i els organismes públics de la zona.

• Xarxes socials i pàgina web: mantindre actives i actualitzades les xarxes socials i la pàgina 

web.

• Actes: atès que som una associació d’estudiants voluntaris, és imprescindible crear dinà-

miques de grup, activitats específiques i que no tot sigui treballar.

• Economia:  l’associació té unes despeses fixes que s’han de cobrir (quota de participació 

a l’IAESTE, assistència a reunions, etc.), i aquest grup es dedica a trobar ajudes i fons per 

a l’associació.
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Institut de Llengües

Institut de Llengües

C. de Jaume II, 67

25001 Lleida

institutdellengues@udl.cat

http://www.udl.cat/institutdellengues

Tel. 973 00 35 42

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

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

ral 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... (universitats catalanes)

• Certificats d’occità (Conselh Generau d’Aran)

• DELE i CCSE (Instituto Cervantes)

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

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

• Goethe-Zertifikat (Goethe-Institut)

• TOEIC i TOEFL

• HSK (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. Aquest servei el poden 

utilitzar els membres de la comunitat universitària i les persones i empreses externes.

Català Castellano english

Français Italiano

Occitan中国

INSTITUT DE LLENGÜES
Universitat de Lleida

• CURSOS I SERVEIS OBERTS A TOTHOM

• CORRECCIONS I  TRADUCCIONS

• ESCOLA D'IDIOMES

Deutsch
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Català Castellano english

Français Italiano

Occitan中国

INSTITUT DE LLENGÜES
Universitat de Lleida

• CURSOS I SERVEIS OBERTS A TOTHOM

• CORRECCIONS I  TRADUCCIONS

• ESCOLA D'IDIOMES

Deutsch
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Oficina de Pràctiques de la UdL

Oficina de Pràctiques de la UdL

Adjunt al Vicerectorat de Docència: Josep Dalmases

Cap de Negociat: Paco Hernández

Edifici del Rectorat, despatx 3.51

Plaça de Víctor Siurana, 1

25003 Lleida

gestiopractiquesudl@udl.cat

www.practiques.udl.cat

Tel. (+34) 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 

funció 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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Servei d’Informació i Orientació Universitària (SIOU)
Programa d’Orientació i Inserció Laboral

Campus de Cappont

Carrer de Jaume II, 67 bis

25001 Lleida

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

orientaciolaboral@udl.cat

 @SIAU UdL

Tel. 973 00 35 94

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 re-

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

sessió d’orientació laboral al Campus de Cappont: http://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 c  ontrasenya 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.

A  questes 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 ORIENTACIÓ 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 ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA

Fira de treball UdL SIAU 2018.indd   27 21/03/2018   9:55:21



Fira del Treball de la UdL28

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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Entitats
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Afrucat

Afrucat, Associació Empresarial de Fruita de Catalunya

Avinguda de Tortosa, 2

25005 Lleida

administracio@afrucat.com

www.afrucat.com

Tel. 973 22 01 49

Descripció de l’entitat 
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)

@turismecat

Tel. 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 en 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 algu-

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

Madrid.

La dotació econòmica de la beca va dels 16.862 € als 32.450 € bruts anuals (segons desti-

nació). Hi incloem també una assegurança d’assistència de viatge i, en el cas de Nova York, una 

assegurança mèdica obligatòria per tramitar el visat, i fins a 1.200 € per a les despeses a l’hora 

de gestionar-lo.

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

juliol de 2018), s’haurà de presentar (abans del 15 de setembre) un full de sol·licitud, el currícu-

lum i un videocurrículum.

Durant el mes d’octubre es fan les proves de selecció. L’inici de la beca serà el 7 de gener de 

2019.
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Ajuntament de Lleida – Europe Direct Lleida

Europe Direct Lleida 

Carrer Major, 31 bis

25007 Lleida

http://europedirect.paeria.cat

Tel. 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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Cambra Oficial de Comerç, Indústria  
i Serveis de Lleida
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida

Carrer de l’Anselm Clavé, 2

25007 Lleida 

lleida@cambralleida.org

http://www.cambralleida.org/@cambralleida

Tel. 973 23 61 61

Descripció de l’entitat
La Cambra de Comerç de Lleida és una corporació de dret públic que es va crear el 1887, i els 

seus objectius són:

• Representar, promoure i defensar els interessos generals del comerç, la indústria, els ser-

veis i el turisme.

• Actuar com a òrgan consultiu i col·laborar amb el govern central, el govern regional i el 

local en aquells assumptes que afectin el desenvolupament econòmic de la província.

• Assessorar i oferir serveis de valor afegit als seus membres i emprenedors.

• Desenvolupar accions formatives per a empreses.

• Promoure les exportacions, la internacionalització, la innovació i la competitivitat de les 

empreses.

Perfils professionals sol·licitats
• Persones amb estudis universitaris. 

• Requisits lingüístics: llengua catalana i castellana. Llengua anglesa en cas de perfils 

d’internacionalització.

• Requisits de software: domini de l’Office, internet i xarxes socials. 

Què ofereix als joves titulats?
• Formació i coneixement en diferents àmbits de l’empresa, comunicació, internacionalit-

zació, gestió, innovació...

• Borsa de treball.

Procés de selecció
Primera selecció mitjançant currículum i tenint en compte els interessos dels joves.
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Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics  
i Enginyers de l’Edificació de Lleida
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics  

i Enginyers de l’Edificació de Lleida

Plaça de Sant Joan, 18, 5è

25007 Lleida

caatlleida@caatlleida.cat

www.caatlleida.net

Tel. 973 24 91 00

Descripció de l’entitat
El CAATEE LLEIDA, com a col·legi professional, té la finalitat de vetllar perquè l’actuació i 

l’exercici professional dels seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la socie-

tat, i especialment la de garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontolò-

giques de la professió.

Perfils professionals sol·licitats
El nostre col·lectiu està format per aparelladors, arquitectes i enginyers de l’edificació gra-

duats en Arquitectura Tècnica. Les ofertes de feina i formació van destinades als graduats en 

Arquitectura Tècnica.

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

unes cinquanta ofertes de feina anualment, a la província de Lleida. 

D’altra banda, el Col·legi fa cursos i jornades especialment dedicats a arquitectes tècnics, i 

disposa de descomptes per als col·legiats ens màsters i postgraus del Col·legi d’Aparelladors de 

Barcelona. També posa a disposició dels col·legiats assessorament en emprenedoria, formació, 

consultes tècniques..., així com informació sobre quins són els principals llocs de treball que po-

den cobrir els aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació; 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, butlletins tècnics…); assessorament tècnic; cursos de forma-

ció a preus especials; assessorament laboral, fiscal 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, sortides…); etc. 
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Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Delegació de Lleida
Col·legi d’Economistes de Catalunya | Delegació de Lleida

Carrer de Pere de Cabrera, 16, 1r G

25001 Lleida

lleida@coleconomistes.cat

http://www.coleconomistes.cat

Tel. 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 estu-

diants dels serveis que el Col·legi pot oferir-los per al desenvolupament de la seva carrera pro-

fessional:

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

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

• Espai “Joves Economistes” (més informació a 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 condicions especials següents:

• 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 condicions especials següents:

• Quota gratuïta durant tots els estudis.

Pots sol·licitar l’alta com a precol·legiat o com a estudiant-associat a través del web www.

coleconomistes.cat 
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Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d’Enginyers Agrònoms 

de Catalunya

Delegació de Lleida

Rambla de Ferran, 2, 4t A

25007 Lleida

www.agronoms.cat

Tel. 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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Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

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

Tel. 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 certificació (visat, certificació 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, fiscal i laboral.

• Participació, networking i lobby.

• Avantatges i descomptes.

Som 10.000 inscrits, enginyers i enginyeres, a tot arreu i en tots els sectors. Formant part de la 

nostra xarxa pots trobar-hi companys que et poden donar un cop de mà.
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Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles  
i Forestals de Catalunya

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

Passeig de Ronda, 170, entresol

25008 Lleida

lleida@agrifor.org

www.agrifor.org

@CETAF_Cat

Tel. 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 la titulació d’Enginyeria Tècnica Agrícola, grau d’Enginyeria Agrària i Ali-

mentària, d’Enginyeria Tècnica Forestal i d’Enginyeria Forestal.

Què ofereix als joves titulats?
• Borsa de treball;

• Formació;

• Assessorament i orientació professionals;

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

• Networking entre professionals.
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Col·legi de Graduats Socials de Barcelona. 
Delegació de Lleida
Col·legi de Graduats Socials de Barcelona. 

Delegació de Lleida

Passeig de Ronda, 164, pral. 2n

25008 Lleida 

www. graduados-sociales.com

Tel. 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 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/

Tel. 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

Tel. 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 Psicologia de Catalunya.  
Delegació de Lleida 
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 

Delegació de Lleida 

Carrer Acadèmia, 14, 4t 

25002 Lleida

www.copc.cat 

Tel. 973 23 04 37

Descripció de l’entitat 
El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya és un espai professional, sense ànim de lucre, 

que actua com a frontissa entre l’espai acadèmic (ciència) i l’espai públic (societat) i que té com 

a missió vetllar per la qualitat de les intervencions professionals, preservant la praxi de cada 

actuació i donant-hi suport, i garantint als ciutadans l’òptima qualitat de l’atenció i el servei. El 

COPC innova, desenvolupa i implementa els serveis professionals competitius en consonància 

amb l’exercici de la professió. Fomenta els avantatges derivats del pes de ser un col·lectiu regit 

pels valors legals i ètics en vigor, així com per les pautes que les institucions determinin i les que 

la deontologia pròpia dictamini.

Perfils professionals
• Precol·legiació: per als estudiants de tercer i quart del grau de Psicologia o que estiguin 

cursant el primer màster. 

• Col·legiació: per a tots aquells professionals que ja han acabat els estudis. Alta i dues 

quotes semestrals. Existeixen dos tipus de quotes, així com la possibilitat de gaudir d’al-

guna de les bonificacions.

Serveis que oferim
• Formació.

• Biblioteca: servei presencial i a domicili, consulta de bases de dades.

• Préstec de tests i correcció informàtica: servei presencial i a domicili.

• Acreditació d’experteses.

• Assegurança de responsabilitat civil (12 €/any, no inclosos en la quota anual).

• Assessories fiscals i jurídiques personalitzades.

• Assessoria en protecció de dades.

• Directori professional.

• Lloguer de sales i despatxos.

• Ocupació–psicofeina: orientació laboral i borsa de treball.

• Participació activa en el COPC a través de seccions professionals o grups de treball.

• Participació en projectes solidaris (Psicoxarxa, Mentoring).

• Segell col·legial.

• Publicitat.

• Presentació de llibres.

• Directori professional.
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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, 24, 1r 1a

25007 Lleida

lleida@tscat.cat

www.tscat.cat

@TSCAT_Lleida

Tel. 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 i treballadores socials.

Volem satisfer les necessitats dels col·legiats i col·legiades vetllant per la bona praxi, fona-

mentant 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 a l’alumnat que ja hagi aprovat la meitat dels crèdits dels estudis de 

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

gratuïta.

Col·legiació: es poden col·legiar totes les persones que siguin titulades universitàries en Tre-

ball Social que vulguin exercir la professió. Comporta avantatges individuals i col·lectius que mi-

lloren 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?
Orientació i borsa de treball: posem a disposició de les persones col·legiades i precol·legiades 

un servei d’orientació especialitzat i individual en l’assessorament i la recerca de feina, així com 

ofertes de l’àmbit social, exclusivament per a persones col·legiades, tant del sector públic com del 

privat. 

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

amb avantatges i descomptes preferencials.

Consultoria professional: aquest servei inclou els diferents àmbits de treball social: depen-

dència, infància, salut mental, atenció primària...

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 Oficial de Veterinaris de Lleida

Col·legi Oficial de Veterinaris de Lleida

Carrer del Canonge Brugulat, 7, pral. 

25003 Lleida

veterinaris@colvetlleida.org

www.covll.cat

Tel. 973 27 95 18

Descripció de l’entitat
Col·legi professional.

Perfils professionals sol·licitats
Veterinaris.

Què ofereix als joves titulats? 
Orientació professional i normativa col·legial.
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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

25007 Lleida

www.periodistes.cat

Tel. 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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Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya – Projecte 
Odisseu
Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya – Projecte Odisseu

Passeig de Joan Brudieu, 15 

25700 La Seu d’Urgell

info@odisseujove.cat 

www.odisseujove.cat i www.cauc.cat 

Facebook: @Odisseujove 

@Pro_Odisseu

Descripció de l’entitat
El Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya (CAUC) és un dels onze grups d’acció local Leader de 

Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 de la Generalitat de 

Catalunya (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació). 

El CAUC té com a objectiu general la dinamització econòmica de l’Alt Urgell i la Cerdanya a 

partir dels seus recursos endògens. Per assolir-ho, gestiona els ajuts Leader per donar suport a la 

creació i millora d’empreses que afavoreixin el recursos propis locals, generin ocupació, fomentin 

l’emprenedoria jove, i ajudin a la innovació tecnològica i a la conservació i millora mediambiental.

El CAUC participa amb els altres grups d’acció local en la realització de projectes de coope-

ració: Odisseu (per al retorn de joves al món rural), ENFOCC (impuls d’un model de desenvolu-

pament dels territoris rurals catalans sostenible i foment de l’estalvi i l’eficiència energètics...), 

GUSTUM (promoció dels productes agroalimentaris locals i artesans), COWOCAT (potenciació de 

la creació d’espais de coworking a les zones rurals, i foment dels valors del coworking i del tele-

treball en els territoris) i START-UP RURAL (per afavorir l’emprenedoria i el creixement de nous 

projectes en zones rurals).

Perfils professionals sol·licitats
Informem qualsevol jove que vulgui treballar a les comarques rurals, amb independència del 

perfil professional que tingui.

Què ofereix als joves titulats? 
Eines per afavorir el contacte amb empreses ubicades a les comarques rurals Leader de Cata-

lunya:

• Retorna: http://retorna.odisseujove.cat (plataforma vinculada a la xarxa professional 

LinkedIn).

• Ajuts al Pràcticum Odisseu (pràctiques remunerades en empreses dels territoris Leader). 

Edició de 2018 oberta. Període d’inscripció: fins al 15 de maig. http://www.odisseujove.

cat/ofertes-de-practiques/

Procés de selecció
Per als Ajuts al Pràcticum: http://www.odisseujove.cat/els-ajuts-al-practicum-odisseu/
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Direcció General de Turisme. 
Departament d’Empresa i Coneixement  

Direcció General de Turisme.

Departament d’Empresa i Coneixement 

Plaça de l’Edil Saturní, 1

25007 Lleida

Turó de la Seu Vella – Edifici Canonja

25001 Lleida

egarray@gencat.cat

http://empresa.gencat.cat

Tel. 973 24 88 40

Descripció de l’entitat
Oficines de Turisme de Catalunya, de la Generalitat, a tot el territori. 

Perfils professionals sol·licitats
Estudiants de grau de Turisme, a partir del segon any, per fer pràctiques, o titulats en grau de 

Turisme, per a reforç a les nostres oficines.

A banda del català, el castellà i l’anglès, la resta d’idiomes no són obligatoris, però sí que seran 

valorats (com més en parli l’estudiant, millor). Seran considerats els coneixements de qualsevol 

idioma estranger, amb un nivell mitjà.

Interès per treballar de cara al públic. Vocació de servei públic.

Què ofereix als joves titulats?
• Pràctiques com a intèrpret – informador turístic a les oficines de Turisme de Catalunya. 

• Places de reforç a les Oficines de Turisme de Catalunya.

Les tasques a realitzar són les següents:

• Atenció al turista, presencialment i telemàticament. 

• Informació i assessorament al turista sobre l’oferta turística de Lleida i de Catalunya en 

general.

• Assessorament i venda de productes, reserves d’allotjament, bitllets de transports pú-

blics, etc. 

• Assistència i informació sobre els drets del turista, fulls de reclamacions de consum. 

• Seguiment estadístic. 

• Participació en les tasques de gestió habituals de l’Oficina de Turisme (estocs de material, 

ordenació, comandes, etc.).

Procés de selecció
Durant la Fira es recolliran els currículums dels alumnes que hi estiguin interessats; se’ls ex-

plicarà detalladament el que fem i el que necessitem, i se’ls donaran les dades de contacte per si 

finalment hi estan interessats.

El pas següent és una entrevista amb els responsables de l’oficina a la qual es vulgui optar, i 

posteriorment se’ls informarà de la resolució.

Oficina 
de Turisme

0036
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Enginyers Lleida

Enginyers Lleida

Carrer d’Aribau, 8

25008 Lleida

www.cetill.cat

Tel. 973 23 22 53

Descripció de l’entitat
El col·legi professional té la fi nalitat de vetllar perquè l’actuació i l’exercici professional dels 

seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat, i especialment la de 

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

seva ordenació dins el marc legal aplicable i la defensa i garantia de la llibertat d’actuació profes-

sional, així com la representació dels interessos professionals dels col·legiats. 

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 especialitats següents: elèctrica/elec-

trònica, automatització industrial, mecànica, química industrial, disseny industrial i desenvolu-

pament de producte, energia, materials, mecatrònica, organització industrial, tecnologies indus-

trials i tèxtils – tecnologia i disseny tèxtil.

Què ofereix als joves titulats? 
Servei de borsa de treball i formació. La borsa de treball del Col·legi publica unes cent ofertes 

de feina anualment, la majoria de la província de Lleida. D’altra banda, el Col·legi fa formació es-

pecífi ca a través de postgraus i jornades tècniques, 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, butlletins tècnics…); assessorament tècnic; formació 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 exclusius; par-

ticipació en actes lúdics (diada de la professió, 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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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.
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La Mútua dels Enginyers

La Mútua dels Enginyers

Carrer de Ramón y Cajal, 4 

25003 Lleida

www.mutua-enginyers.com

Tel. 973 28 37 37 

Descripció de l’entitat
La Mútua dels Enginyers és una entitat asseguradora sense ànim de lucre, fundada i gestiona-

da per enginyers, que cobreix totes les necessitats de previsió, estalvi i assegurança dels engin-

yers, les seves famílies i societats professionals.

Actualment és una de les poques mutualitats de previsió social amb alternativitat al Règim 

Especial de Treballadors Autònoms (RETA). El col·lectiu d’enginyers industrials pot triar entre la 

Mútua i la Seguretat Social com a sistemes de previsió professional.

També ofereix solucions per a la gestió patrimonial. La Mútua ha creat i ha posat en marxa 

productes i serveis per proporcionar alternatives a aquesta necessitat i a d’altres del col·lectiu 

d’enginyers i familiars.

Quins són els principis i els valors de la Mútua dels Enginyers?
• Qualitat: disposa d’una prestació de serveis que supera les expectatives dels clients.

• Professionalitat: gestiona el coneixement de manera diferencial per posar-lo a disposició 

dels clients.

• Eficiència: optimitza els recursos per obtenir-ne els millors resultats.

• Integritat: la transparència, l’ètica i la responsabilitat són presents en el model de gestió 

diari.

Quins avantatges ofereix als joves titulats? 
La Mútua dels Enginyers es caracteritza per la cerca de la solució més adequada en cada cas; 

així, crea i ofereix productes específics per als més joves sota la marca Inspirit Mútua. 

Proporciona un sistema complet de previsió social a joves estudiants, titulats i emprenedors, 

amb l’avantatge dels costos reduïts i la rendibilitat elevada. Alguns exemples del que ofereix la 

Mútua dels Enginyers són: 

• Assegurances d’assistència en viatge i cobertura de la responsabilitat civil a l’estranger 

(per a estudiants amb mobilitat internacional). 

• Assegurances de motocicletes, turismes, etc.

• Responsabilitat civil professional (especialment dissenyades per a startups). 
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Pimec Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Pimec Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Avinguda del Segre, 7, baixos 

 25007 Lleida

seleccio@pimec.org 

www.pimec.org 

@Pimec

Tel. 973 22 87 73

Descripció de l’entitat 
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 terri-

tori català. Tenim setze seus i delegacions a tot Catalunya i tenim presència tant a Espanya com a 

la Unió Europea. Oferim serveis a les empreses associades i, des del Departament de Consultoria 

de Recursos Humans, gestionem processos de selecció de personal; anualment gestionem més de 

300 ofertes de feina per tot Catalunya. 

Perfils professionals sol·licitats
Els perfils sol·licitats corresponen a les principals àrees funcionals d’una empresa: comercial, 

finances, recursos humans, logística, compres, comerç exterior… Aquests perfils van des d’ad-

ministratius, tècnics, staff, comandaments intermedis i direcció. Treballem en diversos sectors.

Què ofereix als joves titulats? 
Oferim la possibilitat d’incorporar-se en un entorn pime, on la polivalència de funcions és molt 

important; la capacitat d’adaptació i canvi és constant, i l’aprenentatge és continu. Les empreses 

valoren l’actitud, el compromís i la implicació en la feina. 

Procés de selecció
El procés de selecció consta de diferents fases: entrevistes curriculars i per competències; 

proves psicotècniques per avaluar la personalitat, habilitats, aptituds, i presentació de candidats 

finalistes a l’empresa. 
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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 por-

tal 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 

faciliten 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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Empreses
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ACCESS, Gestió Integral d’Ocupació

Carrer de Ferrer i Busquets, 146, baixos 

25230 Mollerussa (Lleida)

Avinguda de Catalunya, 137 baixos 

25180 Alcarràs (Lleida)

mollerussa@accessett.com

http://accessett.com/

@access_Empleo

Tel. 973 59 70 08

Descripció de l’empresa
Access Gestió Integral d’Ocupació és una empresa de treball temporal i de gestió dels recursos 

humans capdavantera al litoral mediterrani. 

Fa més de vint anys que som al mercat laboral i cada dia disposem de noves ofertes d’ocupació. 

Les empreses confien en nosaltres a l’hora de seleccionar el personal adequat per a un determinat 

lloc de treball.

Som el teu portal d’accés al mercat laboral.

Perfils professionals sol·licitats
Els perfils professionals qualificats que habitualment sol·liciten els nostres clients són en-

ginyers tècnics agrícoles o enginyers agrònoms, enginyers informàtics, enginyers industrials, 

enginyers mecànics, personal administratiu, advocats, periodistes, llicenciats en Empresarials i 

llicenciats en ADE.

Què ofereix als joves titulats?
Una sortida professional estable que permeti treure partit de la titulació universitària, amb un 

creixement personal i professional.

Procés de selecció
Reclutament dels candidats mitjançant la pàgina https://accessett.epreselec.com/Ofertas/

Ofertas.aspx, recepció de currículums, preselecció de candidats, entrevistes i test.
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Activa Mútua

 Activa Mútua 2008

Avinguda de l’Onze de Setembre, 34

25199 Lleida

www.activamutua.es

Tel. 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, constituïda amb el principal objectiu de col·laborar en la gestió de les presta-

cions 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;

• La prestació per tenir cura de menors amb càncer o una altra malaltia greu.

Perfi ls 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 a la nostra organització professionals que aportin 

un avantatge competitiu diferencial, ja que la gestió del seu talent infl ueix positivament i direc-

tament en la competitivitat de l’entitat, atès que aquesta s’alinea amb l’estratègia de l’empresa i 

amb la gestió dels seus processos. 

Incorporem professionals provinents dels àmbits sanitari, jurídic, economicofi nancer, 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 de millora contínua per donar el mi-

llor servei a les nostres empreses mutualistes i als treballadors protegits. 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
Dels currículums rebuts, es farà una preselecció dels candidats més adequats al perfi l reque-

rit; després, se’n valoraran coneixements, habilitats i competències, per passar, si escau, a una 

entrevista personal, que fi nalitzarà amb l’elecció del candidat.

Activa Mútua disposa d’un apartat al web corporatiu (www.activamutua.es) per poder-hi en-

viar els currículums en format digital.
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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

Tel. 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 en l’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 

350 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 seleccion@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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Agromillora Iberia, SLU

Agromillora Iberia, SLU

personal@agromillora.com

http://www.agromillora.com/iberia

@Agromillora_

Tel. 93 891 21 05

Descripció de l’empresa
Agromillora Iberia, SLU és un viver seleccionador, dedicat a la producció en l’àmbit nacional i 

internacional de plançons de la màxima qualitat genètica i sanitària. Les espècies que es multipli-

quen són els fruiters de pinyol, vinyes i oliveres.

Perfi ls professionals sol·licitats
Alumnes de l’últim semestre de grau o màster o acabats de llicenciar en Enginyeria Agrònoma 

i estudis relacionats, amb un bon expedient acadèmic i amb domini de l’anglès i l’espanyol. Mo-

bilitat nacional i internacional. Sense experiència, o un màxim de tres anys. Es valora experiència 

internacional.

Què ofereix als joves titulats?
• Incorporació a una empresa en expansió, amb la possibilitat de créixer amb nosaltres. Po-

dràs desenvolupar-te i complementar la teva formació acadèmica a través de la pràctica. 

• Rotació per tots els nostres llocs operacionals. 

• Tutors i mentors per al seguiment individual del teu desenvolupament en el programa i 

per a l’especialització en diferents àrees. 

• Participació en projectes multidisciplinaris, nacionals i internacionals, interactuant amb 

les diferents fi lials, i amb la possibilitat d’assumir més responsabilitats en un futur.

Procés de selecció
Entrevista personal per competències feta per recursos humans d’AGROMILLORA 

IBERIA, SLU.
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Agroxarxa

Agroxarxa
rrhh@uniopagesos.cat

www.agroxarxa.com

Tel. 93 268 09 00

Descripció de l’empresa 
L’objectiu d’Agroxarxa és donar un servei integral i de qualitat a l’explotació agrària, oferint 

solucions flexibles i adaptades a les situacions particulars dels més de 36.000 clients que tenim 

a tot Catalunya. 

Estem distribuïts en 26 oficines pròpies, on treballem més de 200 professionals qualificats i 

amb experiència, que coneixem a fons la realitat del sector. En els darrers vint anys, a Agroxarxa 

hem ampliat i adaptat l’oferta de serveis a les noves necessitats del sector agrari.

Perfils professionals sol·licitats
• Administració-recepció → FPII Administrativa.

• Corredoria d’assegurances → administratiu comercial.

• Gestió comptable i fiscal → diplomat en ADE, Econòmiques o Ciències Empresarials. 

• Laboral → diplomat en Relacions Laborals.

• Oficina tècnica → enginyers tècnics agrícoles o enginyers agrònoms.

• Serveis jurídics → llicenciats en Dret.

• Assessorament en expropiacions i gestió de subvencions i ajuts → enginyers tècnics 

agrícoles o enginyers agrònoms.

• Informàtica → tècnic de sistemes.

Què ofereix als joves titulats?
• Convenis de pràctiques curriculars i extracurriculars.

• Contracte laboral (segons la vacant).
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Alier, SA

Alier, SA

Polígon Industrial, s/n 

25124 Rosselló (Lleida)

rrhh@aliersa.com

www.alier.com

Tel. 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 per als nostres clients i per al 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 la indústria paperera;

• Incorporació a l’empresa.

Procés de selecció
Recepció del currículum 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

Tel. 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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Altec Engineering, SL (INFUN-GIS)

Altec Engineering, SL (INFUN-GIS)

Carrer del Pla de Fonolleres, c/a, s/n

25218 Granyanella (la Segarra)

gerard.alonsosaurina@infun.es 

www.infun.es

Tel. 973 53 38 26

Descripción de la empresa
Grupo industrial del sector de la automoción fundado en 1948, con sede central en Sant Vicenç 

dels Horts (Barcelona), perteneciente a la multinacional mexicana GIS (Grupo Industrial Saltillo), 

dedicada al diseño, producción, mecanizado y ensamblaje de piezas para el sector de la automo-

ción.

Perfiles profesionales solicitados
Perfiles técnicos: ingenieros.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados?
Posibilidad de posterior incorporación en una empresa multinacional en plena expansión.

Proceso de selección
Funciones: 

• Apoyar al team leader (jefe de turno) en el cumplimiento de los niveles de productividad, 

calidad y producción establecidos por la dirección.

• Colaborar en la supervisión del mantenimiento del primer nivel, asegurándose de la co-

rrecta utilización de los medios de producción, gestión de las herramientas y útiles para 

la producción.

• Colaborar en la supervisión de las 5S, velando por el cumplimiento de la limpieza.

• Apoyar en la comprobación de la primera pieza (tridimensional), extrayendo un informe 

del resultado, para asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad.

• Apoyar en el ajuste y cambio de herramientas en las máquinas de mecanizado.

Requisitos: 

• Estar cursando o haber cursado un grado universitario de ingeniería.

• Persona con buena actitud y predisposición en el trabajo, con ganas de integrarse al mun-

do laboral en un proyecto innovador. Se ofrece posibilidad de desarrollo profesional en 

una empresa multinacional en plena expansión.
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Alter Software, SL

Alter Software, SL

Rambla d’Aragó, 35

25003 Lleida

info@altersoftware.es

www.altersoftware.es 

Tel. 973 84 00 61

Descripció de l’empresa
Som un fabricant de software de gestió empresarial, especialitzat en dos grans sectors: indús-

tria financera i sector agrícola.

Perfils professionals sol·licitats
Es busca un programador Java.

Davant el constant repte d’innovació de la nostra plataforma, utilitzant tecnologies com Java 

i HTML5, necessitem persones dinàmiques i amb ganes d’aprendre i evolucionar. Amb aquest 

enfocament, oferim una formació contínua en els llenguatges de programació utilitzats a la nostra 

empresa (Java, HTML, XSL, XML, SQL...), i una infraestructura d’R+D en evolució constant. Dispo-

sem d’un entorn de treball immillorable, amb un equip molt jove i expert que volem que continuï 

creixent. 

Amb aquesta oferta, s’entrarà a formar part de l’equip de desenvolupament, i la funció princi-

pal serà la programació dins dels propis sistemes de l’empresa.

Busquem una persona proactiva, amb iniciativa a l’hora d’afrontar nous reptes i les seves fun-

cions, i que aporti capacitat de superació i treball en equip.

Requisits:

• Nivell mínim d’estudis: grau en Informàtica.

• Coneixements de Java, SQL, HTML, CSS.

• Coneixements valorables: JQuery, Jasper Report.

• Es valoraran positivament estudis o coneixements en el sector financer i comptable.

• Capacitat per treballar en equip.

• Anglès valorable.

• Lloc del treball: Lleida.

S’ofereix:

• contracte indefinit.

• Contracte de pràctiques (en el cas d’estar cursant la carrera).

• Creixement personal, tant en el terreny tecnològic com en l’humà.
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AMES 

AMES

hr.ames@ames.com

www.ames-sintering.com

https://www.facebook.co/AMESTamarite/

Tel. 93 656 14 00

Descripció de l’empresa
Des de 1951, AMES es dedica a la fabricació i venda de components metàl·lics sinteritzats. La 

nostra seu social s’ubica a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Som una empresa independent fi nancerament i tecnològicament, amb capital 100 % espanyol. 

Amb centres productius a Espanya, Hongria, els Estats Units i la Xina, disposem d’una xarxa de ven-

des i d’assistència tècnica mundial, que dona servei a més de 600 clients, situats en més de 50 països.

AMES és un dels líders mundials en la fabricació de components sinteritzats en grans sèries. 

Els nostres productes principals són els següents:

• Components mecànics i hidràulics;

• Peces dentades;

• Peces magnètiques dolces;

• Peces d’acer inoxidable.

Perfi ls professionals sol·licitats
• Estudiants de treball de fi nal de grau o màster; 

• Titulats júniors;

• Titulats sèniors.

Àmbits d’estudi:

• Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Grau d’Enginyeria Mecànica.

Els nostres llocs de feina més habituals són:

• Enginyer de producció;

• Enginyer de desenvolupament;

• Enginyer d’automatismes;

• Enginyer de qualitat.

Què ofereix als joves titulats? 
• La possibilitat de poder desenvolupar una carrera professional en una empresa amb vo-

cació tecnològica. 

• Contractes laborals per a titulats a les nostres plantes nacionals (Tamarit de Llitera, Sol-

sona, Montblanc, Sant Vicenç dels Horts). 

• Possibilitat de projectes amb mobilitat internacional (Hongria, la Xina, els Estats Units).

• Possibilitat de realitzar-hi pràctiques o treballs de fi nal de grau.

Procés de selecció
Selecció de currículums, entrevistes telefòniques i presencials, i proves psicotècniques. 

Enviament de currículums a hr.ames@ames.group.
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Argal Alimentación, SA

Argal Alimentación, SA

Carretera de Mollerussa, s/n

25242 Miralcamp (Lleida)

www.argal.com

Tel. 973 71 10 10

Descripció de l’empresa
Argal neix com a negoci familiar en una petita carnisseria de Pamplona l’any 1914. Després de 

cent anys i d’haver format part de grups empresarials en l’àmbit nacional i internacional, des de 

febrer de 2001 Argal passa a tenir capital 100 % nacional, amb presència en més de trenta països.

En aquests moments Argal és una empresa líder en el seu sector, gràcies al seu compromís i 

esforç. El secret: la seva passió i actitud per la feina ben feta.

Perfi ls professionals sol·licitats
Busquem professionals titulats en ADE, Enginyeria Industrial o Agrària i Alimentària; o amb 

graus de Biotecnologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, o amb qualsevol altra titulació relacio-

nada amb les indicades anteriorment.

Busquem persones amb valors, compromeses amb la qualitat, l’empresa i la millora contínua.

Què ofereix als joves titulats? 
Argal ofereix als joves titulats la possibilitat de créixer dins una gran companyia, desenvolu-

pant-se tant professionalment com personalment.

També ofereix formació contínua, promoció interna i rotació per diferents departaments. 

Procés de selecció
Recepció de currículums a rrhh.argal@argal.com.
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Arnó

Arnó

Plaça de l’Ensenyança, 1

25002 Lleida

www.arno.com

Tel. 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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Automotor, SA

Automotor, SA

Polígon industrial El Segre, parcel·la 601

25191 Lleida

vag@automotorlledia.com

www.automotorlleida.com

Tel. 973 20 13 50

Descripció de l’empresa
Concessionari oficial de New Holland, i maquinària agrícola.

Perfils professionals sol·licitats
Departament comercial.

Què ofereix als joves titulats? 
Possibilitat d’incorporació a la nostra organització, per poder-hi desenvolupar coneixements 

tècnics i de gestió, i fabricar maquinària agrícola industrial.
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Beroni Informàtica, SLU

Beroni Informàtica, SLU

Carrer del Riu Corb, 27

25600 Balaguer

www.beroni.com

Tel. 973 44 34 60

Descripció de l’empresa
Beroni Informàtica és una empresa de serveis tecnològics, dedicada, des de la seva creació, el 

1987, únicament i exclusivament al desenvolupament de programari i serveis complementaris 

per al sector turístic, en concret per a agències de viatges emissores, agències de viatges majoris-

tes, agències receptives i organitzadors professionals de congressos.

Líder en R D, ofereix solucions específi ques per a cada necessitat, com Wasabi-s, la plataforma 

per al negoci en línia, venda a l’internauta, venda des del perfi l de Facebook, o l’aplicació Wasabi-s 

Mobile, seguiment de qualitat de clients, etc. 

La solució global per al negoci es complementa amb els programes de gestió per a 

l’administració d’expedients, oportunitats de vendes, prevendes i facturació; tot està inte-

grat: des de la petició de reserva fi ns a la gestió administrativa, comptable, fi scal i laboral.

Oferim tota una gamma de productes pensats per a la utilització a l’agència de viatges. El nostre 

objectiu és ajudar a elevar tecnològicament l’agència de viatges, cobrint totes les seves necessi-

tats presents i futures, aconseguir l’automatització dels processos operatius, minimitzar errors i 

despeses vinculades, i, sobretot, rendibilitzar al màxim el negoci. 

Perfi ls professionals sol·licitats
Busquem joves estudiants, o amb estudis acabats, de:

• Grau d’ADE;

• Grau de Turisme;

• Grau d’Enginyeria Informàtica.

Necessitem joves amb iniciativa, responsables, compromesos amb l’empresa, amb ganes 

d’aprendre i créixer professionalment dins el sector al qual ens dediquem, tenint en compte que 

som una empresa reconeguda en l’àmbit nacional.

Què ofereix als joves titulats?
Acollim estudiants en pràctiques curriculars i extracurriculars. Oferim convenis de pràctiques 

no laborals i contractes de pràctiques per als acabats de graduar. Volem oferir-vos un lloc de futur 

dins el nostre equip humà. Tenim moltes ganes de conèixer-vos i que tingueu amb nosaltres la 

vostra experiència professional. 

Procés de selecció
• Presentació de currículum.

• Entrevista.

• Proves concretes a les nostres ofi cines, amb el cap de departament.
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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

Tel. 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
• Graduat en Administració i Direcció d’Empreses.

• Especialista en màrqueting, comunicació i publicitat. 

• Community manager.

• Dissenyador gràfic.

• Arquitecte tècnic.

• Delineant.

Procés de selecció 
Recepció de currículums i entrevista.
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Biovert SL

Biovert SL

Carretera C-12, km. 150,5 

25137 Corbins

dolors.rallo@manvert.com

www.manvert.com

Tel. 973 19 07 07 

Descripció de l’empresa
Biovert SL va néixer el 1988. Situada a Corbins. La seva missió és ser una empresa capdavante-

ra en agricultura productiva. Ofereix productes eficaços, innovadors i de baix impacte ambiental, 

que garanteixin unes produccions agrícoles rendibles, tant quantitativament com qualitativa-

ment, amb el màxim respecte pel medi ambient.

Perfils professionals sol·licitats
• Enginyers industrials; 

• Enginyers agrònoms.

Què ofereix als joves titulats? 
Possibilitat d’entrar en contacte amb la realitat laboral, ja sigui a través de la realització de les 

pràctiques dels estudis, o amb un contracte de pràctiques.

Procés de selecció
El realitza el Departament de Recursos Humans.
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bonArea Agrupa 

bonArea Agrupa

Raval de Traspalau, 8

25210 Guissona (Lleida)

atencio.client@bonarea.com

www.bonarea.com

Tel. 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

Tel. (+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

Finca del Castell del Remei

25333 El Castell del Remei, Penelles (la Noguera)

info@castelldelremei.com

www.castelldelremei.com 

@CASTELLDELREMEI

Tel. 973 58 02 00

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. 

Antigament, va obtenir diversos reconeixements i nombrosos premis en exposicions interna-

cionals. Actualment, rep guardons i altes puntuacions en certàmens i publicacions especialitzats. 

Exporta la producció a més de quaranta països dels cinc continents 

Així mateix, la fi nca és un centre turístic amb enoteca, restaurant i santuari. 

Comptem amb professionals de diferents àmbits: administratius, cellerers, enòlegs, comunica-

dors, pagesos, jardiners, netejadors, tècnics de laboratori, comercials...

Altres empreses del grup són: Celler Tomàs Cusiné (el Vilosell), Cérvoles Celler, Cara Nord 

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

Perfi ls professionals sol·licitats
• Persona responsable de l’atenció a la botiga i als visitants al celler del Castell del Remei, 

preferiblement amb coneixement d’idiomes.

• Persona responsable de l’atenció a la botiga i als visitants al celler del Vilosell, preferible-

ment amb coneixement d’idiomes i maneig informàtic, per a tasques administratives. Cal 

que tingui capacitat per gestionar la recepció i les reserves d’un petit hotel rural de cinc 

habitacions.

• Persona responsable com a cellerer, amb coneixements enològics i capacitat per gestio-

nar equips.

Es valora la disposició a implicar-se en els projectes, les ganes d’aprendre, la capacitat de ges-

tionar temes relacionats amb el turisme, l’enologia, la comunicació, el disseny gràfi c...

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 d’aprendre molts aspectes transversals, a més de treba-

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

Procés de selecció
Recepció de currículums amb títols acreditatius 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 de Pompeu, 8 

25006 Lleida 

Turó de Gardeny 

Complex Magical Media, edifici 5

25003 Lleida

www.ilerna.es

Tel. 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 supe-

rior, tant presencialment com a distància.

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, són múltiples els processos de selecció que tenim oberts actu-

alment. Els perfils professionals que poden encaixar en la nostra empresa són professors per 

impartir docència, tant presencial com en línia, en l’àmbit sanitari, d’informàtica, d’administració, 

de màrqueting i d’educació. També cerquem perfils tecnològics, que formarien part del departa-

ment d’IT. 

Seleccionem personal motivat i amb ganes de formar part d’un equip humà jove. Si tens ganes 

de treballar en una empresa diferent, no dubtis a informar-te’n! :) 

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 podràs desenvolupar la teva carrera professional. 

Procés de selecció 
Per formar part de l’equip d’ILERNA pots enviar un correu electrònic amb el teu currículum a 

bt@ilerna.com. 

CENTRE

INTEGRAL

DE FORMACIÓ

PROFESSIONAL

ILERNA
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Cinca Group

Cinca Group 

Ctra. A1241 Km 11  Finca San Miguel

22549 Huesca

nieves.marti@cincagroup.com

www.cincagroup.com

Tel. 619 077 181

Descripción de la empresa
Empresa del sector agroalimentario. Productora y comercializadora de fruta de hueso, viña, 

frutos secos, frutos de pepita, higos, cereales y leguminosas.  Tenemos más de 1800 hectáreas 

distribuidas en las provincias de Zaragoza, Huesca y Lérida.  Disponemos de dos centros de traba-

jo, una central hortofrutícola en el término municipal de Torrente de Cinca,  además de nuestras 

oficinas centrales localizadas en la Finca San Miguel en Huesca.  Nuestro  equipo de alto nivel está 

formado por más de 100 profesionales.

Perfiles  profesionales solicitados  
• Ingenieros agrícolas

• Estudiantes o graduados/as en Biotecnologia

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados? 
Para los titulados ofrecemos un contrato de prácticas con posbilidad de indefinido y para los 

becarios realizar prácticas media jornada.

Proceso de selección 
Página web cincagroup.com , en el  aparatado   “trabaja con nosotros”, adjuntar el currículum. 
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Cominter Animal Health 

Cominter Animal Health 

Carrer Novelles, 12 

25245 Vila-Sana (Lleida)

rrhh@forrajescominter.com 

www.forrajescominter.com

Tel. 973 60 63 91

Descripció de l’empresa
Cominter Animal Health és una empresa dedicada principalment a la fabricació i distribució 

de productes per a la cura de les mascotes. Actualment comptem amb un equip estable de trenta 

persones amb projecció de creixement. 

Cominter ha desenvolupat la seva pròpia marca d’alimentació, llits higiènics i snacks per a 

mascotes. A més a més, ha aconseguit tancar, durant els seus anys d’història, diversos acords 

de col·laboració amb fabricants europeus reconeguts del sector, gràcies a la lleialtat i el treball 

constant que l’empresa ha realitzat per defensar els seus productes en exclusivitat als territoris 

d’Espanya i Portugal. 

Perfils professionals sol·licitats
T’agraden les mascotes? Cominter t’ofereix la possibilitat de treballar en el departament de 

vendes, en el customer service o en el departament d’administració, a més de formar-te en el sec-

tor. D’aquesta manera, podràs aplicar els teus coneixements empresarials per poder optimitzar 

el processos de l’empresa. 

Busquem gent jove, amb energia i ganes d’aprendre d’un sector apassionant!

Et resulta atractiu? No dubtis a enviar-nos el teu currículum! 

Què ofereix als joves titulats? 
Si busques treballar en una empresa jove i dinàmica, t’oferim la possibilitat d’accedir al món 

laboral amb garanties, ampliar les teves capacitats professionals i formar-te en el sector. 

Procés de selecció
Recepció de currículum i entrevistes personals.
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Deloitte, SL

Deloitte, SL

Avenida Diagonal, 654

08034 Barcelona

www.deloitte.es

Tel.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

Tel. 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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Enterprise Rent-a-Car

Enterprise Rent-a-Car

Avenida del Ensanche de Vallecas, 37 

(oficinas centrales España)

28051 Madrid 

Domingo.Valero@ehi.com

www.enterprisealive.com

@Enterprise

Tel. 695 56 65 27

Perfiles profesionales solicitados
¿Buscas desarrollar una carrera profesional en una empresa líder en su sector? ¿Te gustan las 

ventas? ¿Y el servicio al cliente? ¿Tu nivel de inglés es avanzado? En este caso... ¡esta es tu oportu-

nidad! Tenemos un lugar reservado para ti, en un ambiente de trabajo divertido y dinámico, con 

gente con mucha energía y dedicación, donde podrás desarrollar tus habilidades en áreas como 

ventas, atención al cliente, administración, logística, etc.

Enterprise Rent-a-Car, empresa líder mundial en el sector, está presente en más de 90 países 

y cuenta con una red de unas 10 000 oficinas. Nuestra cultura gira en torno a nuestros clientes y 

empleados, y el servicio al cliente es nuestro modo de vida.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados?
Buscamos contratar a nuevos management trainees para formar a los futuros managers de 

nuestra compañía, en constante crecimiento. Como management trainee tendrás la capacidad de 

tomar tus propias decisiones, que afectarán tanto tu carrera como tu equipo. Te enseñaremos a 

comunicar, influir e interactuar de manera efectiva con todo tipo de clientes, proveedores y com-

pañeros. Aprenderás técnicas de venta, resolución de problemas y cómo resolver posibles conflic-

tos en los equipos. Estas habilidades te darán la oportunidad de crear relaciones comerciales con 

los negocios de tu zona y así construir sólidas relaciones con las personas que toman las decisio-

nes comerciales. En tu desarrollo para ser un manager de éxito en Enterprise, aprenderás cómo 

dirigir un negocio, y a enseñar, entrenar, evolucionar, dirigir y promocionar a tus empleados.

Disponemos de vacantes en diversas oficinas en Cataluña, así como la posibilidad de empezar 

el programa en el Reino Unido durante un periodo de doce a quince meses. 

Proceso de selección
El proceso de selección consiste en una entrevista con el recruiter, una visita a una oficina y 

una entrevista con un manager.
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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)

cemesa@cemesa.es

Tel. 973 79 02 00

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 busca:

• Un o una estudiant d’últim curs del grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.

• Un o una estudiant del Màster universitari en Enginyeria Industrial o d’últim curs del  

grau en Enginyeria Mecànica.

• Un o una estudiant d’últim curs del grau en Administració i Direcció d'Empreses.

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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everis

everis 

Avenida Diagonal, 605, 4.ª planta

08028 Barcelona

https://www.everis.com/spain/es

https://twitter.com/everis?lang=es

Tel. 93 494 77 00

Descripción de la empresa
No nos gusta hablar de nosotros mismos, preferimos que nuestra gente y clientes hablen acer-

ca de nosotros. Pero es normal que quieras conocernos y saber qué hacemos.

Somos everis an NTT DATA Company. Nos dedicamos a la consultoría y outsourcing; abar-

camos todos los sectores del ámbito económico, hasta el punto de llegar a facturar, en el último 

ejercicio fiscal, cerca de 1 031 millones de euros. Somos una gran familia, formada por 20 000 

profesionales repartidos por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

En 2014 nuestra familia se hizo más grande, ya que nos unimos al grupo NTT DATA, la sexta 

empresa de servicios IT del mundo, con 100 000 profesionales y presencia en Asia-Pacífico, Ori-

ente Medio, Europa, Latinoamérica y Norteamérica.

Pero, por encima de todo, creemos en las personas, en su desarrollo integral y en el talento 

que representan. En everis apostamos firmemente por el talento, y nuestro principal objetivo es 

conseguir un alto rendimiento profesional, al crear un contexto de libertad responsable. En defi-

nitiva, somos una empresa formada por gente buena, buena gente.

Perfiles profesionales solicitados
Recién graduados en Ingeniería Informática y Administración de Empresas, para nuestras ofi-

cinas de Andorra y Barcelona.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados?
Contrato indefinido; plan de carrera individualizado en base a sus propios objetivos; creci-

miento y desarrollo; beneficios sociales, como tique restaurante, seguro médico y seguro de vida. 

Los empleados nos reconocen por tener un gran ambiente laboral en el que poder desarrollar 

toda la creatividad y el potencial, siempre con el compañerismo por bandera. 

Proceso de selección
Si estás interesado en participar en nuestros procesos de selección, puedes enviar tu candida-

tura a spain.bcn.hhrr@everis.com, con la referencia “UdLTreball”.
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Factory Data, SL

Factory Data SL

Edifi ci Eurotrading 

Carrer de Pere de Cabrera, 16, 4G 

25001 Lleida

jcabos@factorydata.com

www.factorydata.com

Tel. 973 72 50 27

Descripció de l’empresa
Factory Data és una empresa de tecnologies de la informació creada l’any 1997 i especialitzada 

en el mercat de la postvenda de l’automoció.

Exportem els nostres productes a 18 països i a més de 500 clients, fabricants, reconstructors, 

distribuïdors, majoristes i botigues en línia.

Perfi ls professionals sol·licitats
• Analista de dades / Big  Data / Elasticsearch / Apache Spark / Neo4j. 

• Analista front-end / Javascript / PHP / Phyton / 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

Tel. 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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Fertinagro Biotech

Fertinagro Biotech

Oficinas Centrales: Centro Empresarial Galileo 

Calle de los Enebros, 74 

44002 Teruel

www.fertinagrobiotech.com / www.fertinagro.es

https://www.facebook.com/FertinagroBiotech/

www.instagram.com/fertinagrobiotech/

Descripción de la empresa
Fertinagro Biotech pertenece a un conjunto de empresas que forman el Grupo Térvalis, el cual 

se inicia en Teruel en 1986. Fertinagro Biotech es la división dedicada a la producción y comerci-

alización de nutrientes vegetales. Agrupa las filiales presentes en España, Francia, Italia, México, 

Argelia, Argentina, Ucrania y Portugal, con cerca de 1 500 empleados en diferentes continentes.

La investigación e innovación —cuya apuesta se traduce en una inversión de tres millones de 

euros al año, lo que convierte este pilar de la actividad del grupo en una ventaja competitiva—, 

junto con materias primas de primera calidad y una producción tecnológica e industrial compe-

titiva y respetuosa con el entorno natural, le ha permitido posicionarse en los mercados interna-

cionales con potentes alianzas, y ocupar los primeros puestos en I+D+i a nivel europeo, con 37 

patentes en la actualidad.

Perfiles profesionales solicitados
Ingenieros agrícolas, agrónomos y forestales.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados? 
• Prácticas en empresa.

• Ofertas de trabajo como delegado comercial agrícola (asesoría agrícola + venta). 

Proceso de selección
Preselección curricular + entrevista telefónica +entrevista personal.

En Fertinagro Biotech buscamos amantes de la agricultura que puedan:

• Empatizar y entender al agricultor;

• Asesorar a nivel técnico en los problemas del campo;

• Ofrecer soluciones a través de nuestros productos.

Para enviar el currículum y conocernos mejor, entra en nuestro portal de empleo: http://em-

pleo.tervalis.com/
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Fridecal, SA   

Fridecal, SA   

Carretera N-II, km. 486.200, núm. 6 

25241 Golmés

rrhh@fridecal.es

www.fridecal.com 

Tel. 973 60 10 32

Descripció de l’empresa 
Fridecal, SA és una empresa fundada l’any 1970. S’ubica en una parcel·la que disposa d’una 

nau industrial i oficines, i també d’un magatzem ubicat al polígon de Vila-sana. L’empresa té una 

trentena de treballadors, personal qualificat per als diferents departaments: d’aire comprimit, 

de calderes a vapor, de calefacció, contra incendis, d’electricitat, d’energies renovables, de fred 

industrial i comercial, de domòtica, de fontaneria, de gas natural, de recipients a pressió, de gestió 

i eficiència energètica, de termografies, de tractaments d’aigües i de piscines. Podem realitzar tot 

tipus d’instal·lacions sense, pràcticament, haver de subcontractar serveis externs, tant pel que fa 

a la mà d’obra directa com a encarregats. 

Es tracta d’una oficina amb un equip d’enginyers tècnics que utilitza marques líders en el mer-

cat. També disposem d’un servei d’urgències, que ens permet garantir l’assistència tècnica les 24 

hores del dia els 365 dies de l’any per a qualsevol avaria o anomalia en qualsevol tipus d’instal-

lacions, amb personal degudament qualificat de la plantilla interna de Fridecal. 

Perfils professionals sol·licitats 
Perfils que hagin cursat o cursin Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Au-

tomàtica, o ADE.

Què ofereix als joves titulats? 
Oferim un pla de carrera en què la persona pot desenvolupar-se professionalment en qualse-

vol de les àrees en les quals nosaltres intervenim, formant part d’un equip humà de professionals 

i oficials de primera amb més de vint anys d’experiència, que gaudeix de la confiança dels clients. 

Procés de selecció 
Es requereix que la persona a seleccionar pugui desenvolupar pressupostos i la gestió docu-

mental de certificacions i tràmits relacionats amb les àrees que intrínsecament es toquen a l’ofi-

cina tècnica d’una empresa instal·ladora; que analitzi les necessitats del client quant a formular i 

solucionar problemes tècnics, mitjançant el treball multidisciplinari i traduint les necessitats en 

elements, màquines, equips o instal·lacions que presentin les característiques per donar el servei 

requerit, pressupostant-ne els costos que se’n puguin derivar. 
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Fundació Privada Ilersis 

Fundació Privada Ilersis 

Carrer de Ramon Argilés, 27

25005 Lleida

www.ilersis.org

Tel. 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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Fundiciones Monfort, SL

Fundiciones Monfort, SL

Carretera N-II, km 497

25250 Bellpuig

m.campillo@fmonfort.com

www.fmonfort.com

Tel. 973 32 01 95

Descripció de l’empresa
Fundiciones Monfort SL va iniciar la seva activitat el 1941 com a empresa dedicada a la fabri-

cació de peces foses amb aliatges d’alumini.

Actualment, en una superfície de 18.000 m², disposem de les seccions següents:

• Oficina tècnica R+D+I, amb sistemes 3D per al disseny de peces, motlles, matrius i utillat-

ges especials.

• Taller de construcció de motlles, matrius i utillatges.

• Fosa de peces d’alumini en conquilla, per gravetat i baixa pressió.

• Fosa de peces d’alumini per injecció.

• Mecanització de peces d’alumini en centres de mecanització i torns CNC.

• Acabats superficials, granallats, polits i anoditzats.

Col·laborem amb els proveïdors més qualificats de cada sector; oferim tractaments tèrmics i 

acabats de pintura.

• Personal: 120 persones

• Exportació directa i indirecta: 92 %

• Sectors industrials: peces per als sectors de l’automòbil i la motocicleta (John Deere, Ford, 

BMW, Jaguar, Yamaha, Honda, Suzuki i altres), il·luminació urbana, il·luminació interior, 

sector ferroviari, mobiliari urbà, mobiliari de disseny, sistemes de transport per a aero-

ports (Thyssenkrupp), funiculars i telecadires, màquines, façanes d’edificis, aplicacions 

mèdiques, equips hidràulics, manipulació de fluids, equips de producció fotovoltaica i 

d’altres.

Perfils professionals sol·licitats
• Enginyers mecànics;

• Personal amb coneixements de CAD-3D per a oficina tècnica.

Què ofereix als joves titulats?
• Formació;

• Estabilitat;

• Proximitat;

• Projecció.

Procés de selecció
Recepció del currículum per correu electrònic i entrevista posterior.
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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 trenta anys que oferim formació a la província de Lleida. Aquesta dila-

tada 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, que no ens fa perdre 

l’atenció en els detalls. 

A continuació, detallem l’oferta formativa del centre: 

• Oposicions: accés a la funció pública (cossos generals d’Administració, Justícia, Institut 

Català de la Salut, Presons, Mossos, Policia Local, Bombers, Agents Rurals...).

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

• Idiomes.

• 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, fitosanitaris, proves ACTIC...

• Seguretat privada. 

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 i entrevista personal.

Estudis Balàfia

Carrer del Corregidor Escofet, 86
25005 Lleida

Tel. 973 98 40 30

Fira de treball UdL SIAU 2018.indd   87 21/03/2018   9:55:39



Fira del Treball de la UdL88

Gestyfer, SL (Gestión y Fertilización, SL)

Gestyfer, SL (Gestión y Fertilización, SL)

Calle del Horno, 1

22530 Zaidín (Huesca) 

vilopasoja@gmail.com 

Tel. 667 70 87 74

Descripción de la empresa 
Gestyfer, SL es una empresa constituida en el año 2016, con una larga experiencia en el mundo 

de la fertilización de cultivos con fertilizantes orgánicos. Creada como centro gestor de estiérco-

les, su finalidad es la valorización y administración agrícola de purines y estiércoles, gestionán-

dolos de forma sostenible y minimizando, así, el impacto medioambiental de las explotaciones 

porcinas (IPPC). 

Perfiles profesionales solicitados
Ingeniero técnico agrícola o superior.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados?
La posibilidad de formarse en el mundo de la fertilización orgánica de cultivos, desarrollar 

nuevas técnicas para la aplicación de fertilizantes orgánicos, etc.

Proceso de selección
Mediante entrevistas. 
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GFT IT Consulting, SL

GFT IT Consulting, S.L.

Parc de Gardeny, edifici H1 

25071 Lleida 

www.gft.com/es 

http://blog.gft.com/es 

www.twitter.com/gft_es

Tel. 973 28 40 73 / 93 563 94 00

Descripció de l’empresa
GFT Technologies SE és una consultoria de negoci i tecnologia. El compromís de GFT és im-

pulsar la transformació digital en el sector dels serveis financers. Assessorem les principals insti-

tucions financeres del món i desenvolupem solucions de TI a mida, des d’aplicacions bancàries i 

sistemes de trading fins a la implementació i el suport de plataformes completes, o la modernitza-

ció dels sistemes de core bancari. El nostre equip d’innovació se centra en temes com blockchain, 

enginyeria cloud, intel·ligència artificial i la internet de les coses. 

Fundada el 1987, la companyia compta amb un equip global de gairebé 5.000 empleats a Eu-

ropa, l’Amèrica del Nord i l’Amèrica del Sud. Les accions de GFT cotitzen a la borsa de Frankfurt, al 

TecDAX. A Espanya, GFT hi opera des de 2001; disposa d’un equip de més de 2.000 professionals 

repartits entre les seves seus d’Alacant, Lleida, Madrid, Sant Cugat, València i Saragossa.

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

Què ofereix als joves titulats?
Treballar a GFT és molt més que tenir una simple feina. Creem un ambient de treball positiu i 

promovem el teu desenvolupament professional, tant dins com fora de l’oficina.

Ets estudiant o acabes de finalitzar els estudis? Et donem l’oportunitat d’adquirir experiència 

laboral i iniciar la 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, d’arribar tan 

amunt com sigui possible i de desenvolupar la teva carrera en l’àmbit internacional.

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

Group Salto

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 

Edifici TIC, oficines 3-6  

25003 Lleida

rrhh@esato.es

www.groupsalto.com/

Tel. 902 20 23 57

Descripció de l’empresa
Som més que una empresa per poder donar una resposta integrada a les exigències més com-

plexes. Tenim 23 anys d’experiència i de creixement sostenible per poder oferir un ampli catàleg 

de serveis i solucions flexibles:

• Manteniment industrial 4.0.

• Serveis per a operadores, gestió i instal·lació de xarxes i infraestructures.

• Serveis de suport tècnic in situ, manteniment de hardware i software.

• Desenvolupament de software, aplicacions i solucions ad hoc per a empresa, outsourcing 

i IaaS.

Creiem en unes empreses més eficients, unes llars més confortables i unes ciutats més sosteni-

bles. El que de debò ens importa és que la tecnologia estigui al servei de les persones.

Perfils professionals sol·licitats
Ets una persona dinàmica i proactiva? Tens ganes de créixer i busques una feina estable? Bus-

quem gent com tu!

• Tècnics de sistemes;

• Tècnics de hardware;

• Tècnics de telecomunicacions;

• Programadors;

• Projects managers;

• Tècnics de PRL;

• Perfils administratius i de gestió.

Què ofereix als joves titulats?
Un projecte de futur en una empresa en plena expansió nacional i internacional; un lloc on 

aprendre i créixer com a persona i professional. 

Actualment som 300 treballadors en l’àmbit estatal, i volem continuar creixent amb garanties. 

Disposem d’oficines a Lleida, Barcelona, Tarragona, Madrid, València, Alacant, Bilbao... Pròxima-

ment obrirem oficines a Sevilla, Tenerife i Saragossa. 

Procés de selecció
Cal enviar el currículum a rrhh@esalto.es.
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JCA Cinemes

JCA Cinemes

Carrer del Canonge Brugulat, 7 

25003 Lleida

socialmedia@triangle.es

www.jcacinemes.com

Tel. 973 27 94 11

Descripció de l’empresa
JCA CINEMES és una empresa fundada a Lleida l’any 1923, que des de fa 95 anys projecta per 

als lleidatans la màgia del cinema cada dia. 

Perfils professionals sol·licitats
Busquem persones d’entre 18 i 30 anys que vulguin iniciar-se en el món laboral mentre ho 

compaginen amb els estudis (tant de grau com de màster) i que tinguin disponibilitat per treba-

llar alguna tarda entre setmana i caps de setmana i festius. 

Les persones seleccionades desenvoluparan tasques d’atenció al públic amb valor afegit, ven-

da, assessorament, restauració, entre d’altres, a les nostres instal·lacions ubicades a l’edifici Mo-

viespace, a Alpicat. 

Si t’agrada el treball en equip; ets una persona responsable, activa i compromesa, i vols formar 

part d’un equip jove i dinàmic, ens agradaria poder-te conèixer. 

Què oferim als joves titulats? 
Oferim una feina estable amb horari flexible, totalment compatible amb els estudis. Creiem en 

l’obligació de les empreses d’oferir les primeres oportunitats laborals perquè creiem fermament 

en els beneficis de compaginar formació acadèmica i empresarial. En la majoria de casos, a JCA 

CINEMES aquest tàndem es tradueix en major rendiment acadèmic i optimització del temps per-

sonal, i dona com a resultat una major satisfacció personal. 

Procés de selecció
Recepció del currículum, entrevistes personals i dinàmiques de grup. 
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Grup de Serveis Triangle

Grup de Serveis Triangle

Carrer del Canonge Brugulat, 7 

25003 Lleida

triangle.info@triangle.es

www.triangle.es

Tel. 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 

27 anys ens hem associat amb clients en més de mil implantacions en múltiples sectors i geogra-

fies. El nostre equip el formen professionals de diversos àmbits, des de la informàtica i les teleco-

municacions, passant pel màrqueting i la comunicació, i fins a economistes.

Perfils professionals sol·licitats
Busquem persones que hagin estudiat Enginyeria Informàtica o bé Enginyeria Mecànica i Elec-

trònica. Les teves tasques seran desenvolupar aplicacions complementàries a un ERP i, al mateix 

temps, aprendre a programar i desenvolupar el mateix ERP. 

Tindràs l’oportunitat de col·laborar en projectes internacionals. 

Has estudiat Administració i Direcció d’Empreses? Aplicaràs els teus coneixements en 

l’estructura i els processos empresarials per ajudar els nostres clients a esprémer al màxim el seu 

ERP i optimitzar els seus processos de treball. 

També busquem perfils per incorporar al nostre Departament de Màrqueting. Necessitem per-

sones resolutives, amb capacitat organitzativa i, sobretot, amb moltes ganes d’aprendre en un 

equip jove i dinàmic, en constant creixement.

Es valorarà molt positivament el domini de l’anglès i unes excel·lents capacitats comunicati-

ves, escrites i orals. Seleccionem persones graduades en Comunicació i Periodisme. 

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

la teva candidatura.

Què oferim 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

Tel. 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

Tel. 973 20 55 31 / Fax: 973 20 63 25 

Descripció de l’empresa
Grup Vall Companys és un grup líder i sòlid en el sector agroalimentari, el qual va iniciar la 

seva trajectòria professional l’any 1956. El caràcter familiar del grup, junt amb un equip humà 

professional i altament implicat, així com una política de reinversió de beneficis, marca una orien-

tació empresarial basada en el creixement progressiu establert en diferents negocis.

Les seves activitats, dutes a terme mitjançant quaranta empreses ubicades a Espanya i Portu-

gal, engloben plantes farineres, fàbriques de pinso, centres de producció càrnia i diversos escor-

xadors de bestiar porcí, boví i aviram. També disposa de laboratoris farmacèutics propis especia-

litzats en salut animal, centres d’inseminació, incubadores i una empresa de logística.

El seu sistema integral de producció, amb una marcada verticalització i traçabilitat, a través 

d’un procés productiu i comercial que preveu totes les fases, des de l’origen fins al consumidor 

final, permet una qualitat controlada i excepcional dels productes.

Perfils professionals sol·licitats
L’equip humà de Grup Vall Companys és l’eix principal vertebrador que dona a Grup Vall Com-

panys la condició de líder en el sector. És un equip compromès i amb una clara vocació de servei, 

la qual cosa aporta un signe diferencial per poder fer front al creixement continuat del grup i 

mantenir-ne el lideratge en les diferents àrees de negoci.

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, grau de Ciència i Salut Animal, ADE, Empresarials, etc. 

És imprescindible disposar d’un bon nivell d’anglès.

Què ofereix als joves titulats? 
La filosofia i cultura que l’empresa Vall Companys ha seguit al llarg dels anys, és la d’una línia sos-

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

Tenir la possibilitat de fer una carrera professional dins una gran empresa líder en el seu 

sector i a prop de la teva localitat és una opció immillorable per a qualsevol. Se segueixen unes 

polítiques de desenvolupament professional adaptades a les necessitats del treballador. A més, 

Grup Vall Companys posa a disposició dels seus empleats un gran catàleg de formació contínua. 

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

quisit indispensable en qualsevol organització.

Procés de selecció
Reclutament, recepció de currículums, preselecció de candidats, entrevistes i test (en deter-

minats perfils).
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Grupo Premier Pigs, SL

Grupo Premier Pigs, SL

Masia Vicent Mas, s/n 

25318 Puigverd d’Agramunt (Lleida)

gerard@premierpigs.com / xavier@premierpigs.com 

Tel. 973 98 24 50 / 616 46 96 81

Descripció de l’empresa
Empresa integradora de producció ramadera porcina. 

Perfils professionals sol·licitats
• Veterinaris;

• Comptables.

Què ofereix als joves titulats? 
Possibilitat de desenvolupar la carrera professional dins d’una empresa consolidada en el seu 

sector. 

Procés de selecció
Procés de selecció mitjançant una entrevista, a la qual posteriorment es donarà resposta. 
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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 

Tel. 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, Dynamics 365, Office 365, Business Intelligence, Microsoft.NET i Microsoft Sha-

rePoint. Ofereix també els serveis en el núvol d’Azure, que proporcionen la possibilitat de tenir 

integracions híbrides entre aplicacions, processos i dades.

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

lars, doble titulació en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empreses. Co-

neixedor 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, organització. En constant 

formació. Disponibilitat per viatjar. Carnet de conduir. Es valora bon nivell d’anglès. 

• Programador funcional: 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. Coneixe-

ments 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 persona 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 de currículum i entrevistes personals.
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Ilersap (Servei Anàlisis el Pla, SLU)

Ilersap (Servei Anàlisis el Pla, SLU)

Carretera Ll-11, km 9

Carrer d’Ivars d’Urgell, 65 

Edifi ci Neoparc, 2, 4a planta 

25191 Lleida

ilersap@ilersap.com

www.ilersap.com

Tel. 973 19 45 10

Descripció de l’empresa
ILERSAP som un laboratori mediambiental i agroalimentari, situat a la ciutat de Lleida, que 

realitza anàlisis fi sicoquímiques i microbiològiques en diferents matrius:

• Aigües: potables, residuals, piscina, procés industrial, reg i drenatge.

• Sòls: agrícoles, contaminats, etc.

• Plantes: fulles, fruites i material vegetal.

• Fertilitzants: líquids i sòlids.

• Esmenes orgàniques: compost, fems, purins, fangs de depuradora, etc.

• Aliments: producte acabat, olis, matèries primeres com carns, farines, vegetals, etc.

La nostra missió és donar un servei analític conscient de les necessitats del client, acompanyat 

d’un assessorament per interpretar els resultats i poder aportar, així, informació per a la millora 

del seu procés o producte. El nostre tracte és personal i pròxim al client; n’entenem les necessitats 

i urgències, sempre amb amabilitat i simpatia.

Som transparents i oberts: mostrem les instal·lacions i l’equipament i oferim els recursos per 

a les necessitats i inquietuds dels clients, sempre en un entorn de confi dencialitat.

Internament creem, per a tots els qui en formem part, un lloc de treball segur, on gaudim cada 

dia; on cadascú de nosaltres sigui i se senti valorat, i on puguem créixer tant personalment com 

professionalment.

Perfi ls professionals sol·licitats
• Titulats en Biotecnologia;

• Titulats en Ciència i Tecnologia dels Aliments;

• Enginyers agrònoms;

• Perfi ls administratius;

• Perfi ls comercials.

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

• Formació i experiència professional;

• Oportunitat de realitzar pràctiques. 

Procés de selecció
Valoració del currículum i entrevista personal.
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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

dtarroch@indra.es

www.indracompany.com 

Tel. 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 la possibilitat de 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 de diversos àmbits i tecnologies (Java, .net, ERP, 

Business Intelligence, BigData, etc.), amb equips multiculturals o locals, segons les teves preferèn-

cies. Tindràs una carrera adaptada als teus objectius personals, en un entorn flexible, en el qual 

gaudiràs de nombrosos beneficis socials i d’un interessant paquet retributiu. Enfoca la teva passió 

i el teu compromís cap al desenvolupament i la transformació tecnològics de la societat a través 

de les oportunitats que t’oferim.

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

indraempleo.com
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Inlingua Lleida

Inlingua Lleida

Avinguda de Rovira Roure, 9

25006 Lleida 

www.inlingua.com/lleida

Tel. 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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INTECH3D (Invelon Technologies, SCP) 

INTECH3D (Invelon Technologies, SCP)

Centre Europeu d’Empreses i Innovació, Despatx 1.1 

25192 Lleida

jfolguera@intech3d.es 

www.intech3d.es

@_Intech3d

Tel. 681 19 89 58

Descripció de l’empresa
INTECH3D és la consultoria d’impressió 3D líder al territori. Acompanyem i guiem l’empresa 

en el seu procés de digitalització, assessorant-la en l’elecció de les millors solucions tecnològi-

ques en hardware, software i materials per a impressió 3D. També preparem els seus empleats i 

les instal·lacions per garantir que el procés de migració sigui satisfactori.

La nostra missió és assessorar la indústria pel que fa a la implantació de la tecnologia de fa-

bricació additiva.

Perfils professionals sol·licitats
Perfil professional amb altes competències comunicatives, altes habilitats socials, llenguatge i 

habilitats relacionades amb la prestació de serveis. 

Preferiblement el perfil seria de titulats en grau d’Administració i Direcció d’Empreses. Es re-

quereixen altes competències en full de càlcul i altes competències d’anglès. 

Què ofereix als joves titulats?
La persona seleccionada desenvoluparà una doble funció al departament comercial: a més del 

suport en les funcions relacionades amb l’atenció al públic, col·laborarà amb la gestió de projec-

tes d’implantació de la tecnologia d’impressió en 3D (producció additiva), i assumirà les respon-

sabilitats següents:

• Treballarà activament amb els equips comercials i de tecnologia 3D per construir solu-

cions noves en els camps de la impressió 3D per als clients.

• Promourà la millora contínua de les implantacions amb impressores 3D als clients.

• Monitoritzarà i administrarà instruments d’anàlisi, informes i eines clau de reporting.

• Gestionarà activament una cartera comercial de clients, i en realitzarà tasques de segui-

ment. 

Procés de selecció
Preselecció de candidats. En aquesta fase se seleccionen els possibles candidats. Aquesta 

preselecció es fa a través del currículum de la carta de presentació.

Fase de selecció. L’empresa avalua els candidats que han superat les fases anteriors i pot 

convocar-los per realitzar noves entrevistes o proves: 

1. Entrevista personal in situ. 

2. Prova de competències bàsiques en habilitat, comunicatives, estratègies i de càlcul financer.
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ISAGRI SL

ISAGRI SL

www.isagri.com

Tel. 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.

Fira de treball UdL SIAU 2018.indd   101 21/03/2018   9:55:41



Fira del Treball de la UdL102

Kids&Us Lleida

Kids&Us Lleida

Plaça dels Jardins de les Magnòlies, 4 

25005 Lleida 

lleida@kidsandus.cat

www.lleida.kidsandus.es

@KidsUs_Lleida 

Tel. 677 58 43 71

Descripció de l’empresa
Kids&Us Lleida és un centre d’ensenyament d’anglès per a nens i nenes a partir d’un any, amb 

una metodologia pròpia, innovadora i molt diferencial.

L’empresa, creada per la filòloga Natàlia Perarnau, es consolida com a referent en el sector de 

l’ensenyament dels idiomes.

Actualment, Kids&Us arriba a més de 115.000 nens i nenes a través de la seva xarxa de 377 

centres a Espanya, Bèlgica, Itàlia, la República Txeca, Mèxic, França, Andorra i el Marroc.

Perfils professionals sol·licitats
Per ampliar l’equip de professorat en les nostres escoles Kids&Us School of English, seleccio-

nem professors i professores sociables, amb nivell natiu o bilingüe d’anglès.

A Kids&Us busquem constantment persones amb talent i ganes de formar part del nostre 

equip de professionals, que siguin dinàmiques, sociables, apassionades pel món dels infants i 

compromeses amb el nostre objectiu principal: aconseguir que els nens i nenes aprenguin anglès.

Què ofereix als joves titulats? 
Oferim formació continuada en la metodologia pròpia de Kids&Us i incorporació a una empre-

sa jove, dinàmica i de prestigi reconegut en l’àmbit educatiu infantil.

Procés de selecció
El nostre professorat ha de superar un procés de selecció que consta d’una prova de nivell oral 

i escrit. Com a mínim, exigim un nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència.

Per tal d’assegurar una implementació correcta del mètode i, per tant, l’excel·lent qualitat de 

l’ensenyament, tot el professorat Kids&Us realitza la formació inicial abans de poder impartir 

classes. Així mateix, es duen a terme les accions de formació continuada i de reciclatge establertes 

en el pla de formació corporatiu.
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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 

Tel. (+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

MAPFRE

Paseo de Ronda, 55 

25006 Lleida

jdeberj@mapfre.com

www.mapfre.com

Tel. 625 28 51 36

Descripción de la empresa
Multinacional de productos financieros y aseguradores.

Los universitarios consideran a MAPFRE como la mejor aseguradora para trabajar en España, 

según se desprende de la primera edición del Ranking Merco Talento Universitario, que recoge 

la opinión de 9 000 estudiantes de último año de carrera, máster, doctorado y títulos propios en 

universidades españoles públicas y privadas. 

De este estudio, realizado conjuntamente por Merco y PeopleMatters, se desprende que, a la 

hora de elegir una empresa para trabajar, los estudiantes destacan positivamente las empresas 

grandes, que ofrecen beneficios sociales y que tienen buena reputación corporativa. 

Merco Talento Universitario se suma a otros rankings de Merco en España, como Merco Em-

presas, que nos reconoce como la octava empresa con mejor reputación, y Merco Talento, que nos 

sitúa en el puesto número 11 en el ranking de las mejores empresas para trabajar. 

Perfiles profesionales solicitados
Titulados universitarios. No es imprescindible experiencia. Dedicación exclusiva.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados? 
• Desarrollar carrera profesional en el sector financiero y asegurador.

• Formación continuada. 

• Optar a ser titular de una oficina Mapfre.
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Mercadona

Mercadona

Carrer del Baró de Maials, 6

25001 Lleida

www.mercadona.com

Tel. 900 50 01 03

Descripció de l’empresa
Mercadona és una companyia de supermercats de capital familiar que té com a objectiu oferir 

als seus clients les millors solucions en alimentació, higiene personal, neteja de la llar i mascotes. 

Som líders del sector de supermercats a Espanya, amb més de 1.600 botigues i la confiança de 5,1 

milions de llars. 

Tenim el millor talent: una plantilla de 82.000 persones altament compromeses, que compar-

teixen el nostre model i la passió per l’excel·lència en el servei. Per aconseguir-ho, implementem 

una política de recursos humans diferencial i pionera en el sector, caracteritzada per oferir ocupa-

ció estable i de qualitat, plans de formació contínua i promoció interna, entre altres valors. 

Volem que Mercadona sigui un projecte compartit i sostenible i per això entenem que la nostra 

responsabilitat com a empresa és satisfer sempre els cinc components de la companyia: el “cap” 

(client), el treballador, el proveïdor, la societat i el capital.

Perfils professionals sol·licitats
Busquem candidats que vulguin compaginar els seus estudis amb la feina a Mercadona, ja 

sigui treballant-hi els caps de setmana o els mesos d’estiu. 

També necessitem treballadors amb estudis universitaris per als departaments de recursos 

humans, servei mèdic, informàtica, obres o logística. 

Què ofereix als joves titulats? 
Possibilitat de desenvolupar la seva carrera professional dins d’una de les empreses líder en 

el sector de l’alimentació. 

• Contractació: oferim continuïtat. Contracte indefinit des de l’inici.

• Horari de treball: jornada laboral de 15,20 i 40 hores, repartides entre divendres, dissab-

tes i dilluns, o torns rotatius matí i tarda.

• Formació a càrrec de l’empresa: no cal experiència o formació adequada al lloc de treball; 

tota la formació es realitza dins de l’horari laboral.

• Retribució: sou competitiu; una política retributiva per sobre del sector.

• Promoció: tots els càrrecs de responsabilitat es cobreixen amb personal de l’empresa a 

través de la promoció interna, excepte els que requereixen una titulació, com poden ser 

advocats, metges, arquitectes...

Procés de selecció
Recepció de currículum, dinàmica de grup i entrevista personal.
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Mister English

Mister English

Carrer Camp de Mart, 20 

25006 Lleida

www.misterenglish.es

  misterenglish@hotmail.com

Tel. 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

Tel. 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 Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida 

Parc de Gardeny, edifici H3, 1a planta A, oficina 10

25003 Lleida

www.oppgroup.com

Tel. 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.

Perfils 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 definitiu 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 

Avinguda de Blondel, 11, 3r

25002 Lleida

www.optima.cat 

Tel. 973 72 58 95 

Descripció de l’ empresa
Òptima és una empresa de consultoria que, durant més de 25 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.

Els nostres serveis són: selecció del talent, desenvolupament del talent, orientació laboral, 

consultoria estratègica i recursos humans, i externalització de recursos humans.

Perfils professionals sol·licitats
A Òptima duem a terme processos de selecció de gairebé totes les especialitzats i sectors, 

principalment 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 dia a dia de 

professionals en la cerca de nous projectes laborals. Vols formar-ne part? Registra-t’hi i inscriu-te 

a les nostres ofertes de feina, a través de 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 se t’adapti.
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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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Productos Flower, SA

Productos Flower, SA

Polígon industrial La Canaleta, s/n 

25300 Tàrrega

www.productosflower.com

Tel. 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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Recruiting Erasmus

Recruiting Erasmus

Calle Serrano, 21 

28001 Madrid

universidades@recruitingerasmus.com 

www.recruitingerasmus.comhttps://

twitter.com/RecruitErasmus

Tel. 91 781 06 80

Descripción de la empresa 
Recruiting Erasmus es una plataforma de empleo destinada a estudiantes que hayan tenido 

una experiencia académica internacional.

Perfiles profesionales solicitados 
Todos.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados? 
Catorce de las mayores empresas españolas son socias de nuestro programa y están buscando 

candidatos con perfil internacional.

Proceso de selección 
Cada empresa socia tiene su propio proceso de selección, que comienza con la ins-

cripción en recruitingerasmus.com.
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Rotecna, SA

Rotecna, SA

Polígon Industrial, nau 3

25310 Agramunt

www.rotecna.com

Tel. 973 39 12 67

Descripció de l’empresa
Rotecna és una empresa líder en la fabricació i comercialització d’equipament per a explota-

cions porcines, amb la gamma de productes més àmplia del sector, que dona resposta a les neces-

sitats dels ramaders. El nostre objectiu és millorar el dia a dia dels productors per incrementar 

l’eficiència, la productivitat i la competitivitat de les seves explotacions. 

L’aposta per la innovació de Rotecna sempre ha avançat en paral·lel amb la internacionalitza-

ció de l’empresa, amb presència en més de vuitanta països de tot el món. Així, Rotecna disposa 

d’un departament d’R+D+I des d’on es realitza el disseny de nous productes, com ho avalen les 

més de cinquanta patents que té la firma. 

Perfils professionals sol·licitats
• Grau en Enginyeria Informàtica;

• Grau en Enginyeria Mecànica;

• Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica;

• Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació;

• Grau en Administració i Direcció d’Empreses;

• Grau en Estudis Anglesos;

• Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària;

• Doble Titulació: Grau en Veterinària i Grau en Ciència i Producció Animal ;

• Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans .

Què ofereix als joves titulats?
Rotecna ha apostat sempre per treballar amb els millors professionals, com a garantia de futur 

i creixement de l’empresa. L’èxit de Rotecna és, també, l’èxit dels seus treballadors, que amb la 

seva feina contribueixen al lideratge de l’empresa en el sector porcí. 

Actualment, Rotecna compta amb un equip humà de més de 220 treballadors; una xifra en 

creixement, amb l’objectiu de donar resposta als projectes de futur i a les necessitats productives 

de la firma.

Procés de selecció
Recepció de currículums i entrevistes personals.

Fira de treball UdL SIAU 2018.indd   113 21/03/2018   9:55:42



Fira del Treball de la UdL114

Sabática

Sabática

Avinguda d’Ernest Lluch, 32 

TCM 2, planta 4

08302 Mataró (Barcelona)

contacta@sabatica.org

www.sabatica.org

@tiemposabatico

Instagram: @_Sabatica_

Tel. 93 193 40 54 

Descripció de l’empresa
Sabática gestiona voluntariats i programes de pràctiques professionals remunerades a 

l’estranger (Estats Units, Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Xina, Dinamarca, Noruega, Holanda i 

Irlanda), a més de programes de voluntariat (Estats Units, Canadà, Índia, Nepal, Costa Rica, Xina, 

Austràlia, Nova Zelanda, Zàmbia, Tanzània o Sri Lanka).

Gestionem temporades sabàtiques i busquem propostes a mida, tant per a estudiants com a 

resposta a un any sabàtic; per adquirir experiència professional abans d’entrar al mercat laboral, 

tan competitiu, o per consolidar o aprendre noves tècniques en un entorn internacional.

Perfils professionals sol·licitats
• Persones de 18 a 35 anys.

• Estudiants, graduats i professionals del sector agrícola/agrònom, producció alimentària, 

veterinària, enologia, turisme, direcció hotelera, educació i humanitats.

• Nivell d’anglès mitjà.

• Mínim sis mesos d’experiència prèvia (compten les pràctiques).

Què ofereix als joves titulats? 
Pràctiques remunerades als Estats Units, el Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Noruega, la 

Xina, Dinamarca, Holanda, Noruega i Irlanda.

Remuneració: des de 400 € al mes + allotjament fins a 2.000 $USD al mes, segons el progra-

ma.

Procés de selecció
Recepció de currículums i carta de motivació en anglès, a partir dels quals farem una entrevis-

ta personal. Un cop verifiquem el perfil i el nivell d’anglès, buscarem propostes a mida.

Programes de 500 € a 3.000 € de cost (gestió + visat + coordinadora en destí + telèfon 24 

hores).

Detall de cada programa a: www.sabatica.org.
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SEMIC

SEMIC

Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Turó de Gardeny, edifici H1, 2a Planta A 

25003 Lleida

www.semic.es

Tel. 902 10 91 0

Descripció de l’empresa
SEMIC és un partner IT global que té 35 anys d’experiència en el sector, i que en aquests mo-

ments és un dels principals referents tecnològics del territori espanyol. Les aliances estratègiques 

amb els principals fabricants confereixen a SEMIC la capacitat d’acompanyar empreses i adminis-

tracions 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 d’Enginyeria Informàtica;

• Grau d’ADE;

• Grau de Dret;

• Doble grau d’Informàtica i ADE;

• Màster universitari d’Enginyeria Informàtica.

Què ofereix als joves titulats?
• La incorporació a una empresa sòlida, innovadora i amb visió de futur, que té com a valors 

l’excel·lència en el servei, l’ètica professional, el creixement sostingut i una política d’RSC.

• 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 Hu-

mans de SEMIC, a partir de la recepció del currículum.
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Semillas Fitó 

Semillas Fitó 

Carrer de la Selva de Mar, 111 

08019 Barcelona

www.semillasfito.com

Tel. 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. 

Perfils 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 

perfils 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@semillasfito.com.
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Sorigué

Sorigué

Alcalde Pujol, 4 

25006 Lleida

m.pla@sorigue.com

www.sorigue.com

Tel. 973 70 61 00

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 3.500 professionals, presents en diferents províncies del territori 

espanyol. L’equip humà és gestionat des del Departament de Recursos Humans, que desenvolupa 

programes per a l’atracció i l’impuls del talent, i per a la formació personal i professional dels tre-

balladors, 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, Enginyeria Industrial, 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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Starshot Software

Starshot Software

Rambla de Ferran, 1, 2n 1a

25007 Lleida

www.starshotsoftware.com

Tel. 973 82 90 58

Descripció de l’empresa
Starshot Software som una empresa de desenvolupament de software d’origen espanyol-ame-

ricà, enfocada al desenvolupament d’aplicacions mòbils i web. Actualment, comptem amb més 

de quaranta treballadors, incloent-hi enginyers, caps de projecte, consultors UX i dissenyadors 

gràfics. Treballem en projectes capdavanters en l’àmbit internacional, utilitzant les tecnologies 

més innovadores en el món de la programació 

Perfils professionals sol·licitats
A Starshot Software busquem persones proactives, interessades en el món de les aplicacions 

mòbils i web. Per a nosaltres, el més important és el factor humà; només els millors professionals 

són capaços de projectar l’ús de les darreres tecnologies en un producte. Ens caracteritzem pel 

nostre saber fer amb el compromís d’arribar a l’excel·lència dins el nostre sector. Som una em-

presa pionera, amb un excel·lent ambient de treball, en ple creixement, dins la ciutat de Lleida. 

El nostre objectiu és trobar persones que vulguin formar part del nostre projecte i que vulguin 

créixer, tant personalment com professionalment, amb nosaltres.

Seleccionem persones graduades en Enginyeria Informàtica i ADE. És imprescindible tenir 

bon nivell d’anglès.

Què ofereix als joves titulats?
• Possibilitat de treballar en un entorn internacional i multicultural.
• Àmplies oportunitats de desenvolupament dins l’empresa.
• Condicions de treball flexibles i possibilitat de treball remot.
• Ús de tecnologies de treball àgils: Scrum.
• Incorporació en un molt bon ambient de treball.
• Activitats de team building.
• Altres beneficis: fruita, cafè, begudes refrescants...

Procés de selecció
El nostre procés de selecció es basa en entrevista personal, prova d’idiomes i prova de tipus 

tècnica específica.
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Starloop Studios

    Starloop Studios

Avinguda de l’Onze de Setembre, 4

25008 Lleida

starloopstudios.com

Tel. 873 99 18 96

Descripció de l’empresa
Starloop Studios és una productora de videojocs multiplataforma (mòbil, PC, consola). 

Som creadors i cofundadors de jocs coneguts mundialment, com Make it Rain, Fantasy 
Quest, Overkill o Tiny Troopers Saga. Oferim suport d’art, disseny i programació a ter-
cers en les diferents fases de creació de videojocs, sempre aportant-hi un punt de vista 
innovador. Els nostres jocs han rebut nombrosos reconeixements en l’àmbit mundial. 

Perfi ls professionals sol·licitats
A Starloop Studios busquem persones proactives, amb capacitat d’adaptació, interessades en 

el món dels videojocs d’última generació. Per a nosaltres, el més important és el factor humà; 

només els millors professionals són capaços de projectar l’ús de les darreres tecnologies en un 

producte. Ens caracteritzem pel nostre saber fer amb el compromís d’arribar a l’excel·lència dins 

el nostre sector. Som una empresa pionera, amb un excel·lent ambient de treball, en ple creixe-

ment, dins la ciutat de Lleida. El nostre objectiu és trobar persones que vulguin formar part del 

nostre projecte i que vulguin créixer, tant personalment com professionalment, amb nosaltres.

Seleccionem persones graduades en Enginyeria Informàtica i ADE. És imprescindible 
tenir bon nivell d’anglès.

Què ofereix als joves titulats?
• Possibilitat de treballar en un entorn internacional. 
• Àmplies oportunitats de desenvolupament dins l’empresa.
• Condicions de treball fl exibles.
• Ús de tecnologies de treball àgils: Scrum. 
• Oportunitat d’involucrar-se en la gran comunitat dels videojocs.
• Incorporació en un molt bon ambient de treball.
• Activitats de team building. 
• Altres benefi cis: fruita, cafè, begudes refrescants, sala de jocs...

Procés de selecció
El nostre procés de selecció es basa en entrevista personal, prova d’idiomes i prova de tipus 

tècnica específi ca.
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Stratesys Technology Solutions SL

Stratesys Technology Solutions SL

Calle Torrelaguna, 77 

28043 Madrid

ivette_humbert@stratesys-ts.com

www.stratesys-ts.com

@Stratesys

Tel. 93 237 70 11

Descripción de la empresa
Stratesys es una consultora de tecnología multinacional, segundo service partner de SAP, líder 

en España, certifi cados como expertos en más de setenta soluciones (horizontales y sectoriales) 

de su portafolio.

Cuenta con proyectos internacionales realizados en 60 países, más de 300 clientes y un equipo 

con más de 850 profesionales expertos, distribuidos entre las sedes de España, Portugal, Estados 

Unidos, México, Brasil, Colombia, Chile y China.

Defi nidos por la innovación, la especialización y la calidad, ayudamos con ellas a nuestros 

clientes a defi nir, implementar y evolucionar sus estrategias TIC.

Perfi les profesionales solicitados 
• Ingeniería Informática;

• Ingeniería en Telecomunicaciones;

• Ingeniería Industrial

• Grado en Relaciones Laborales;

• Grado en Económicas;

• Grado en Administración y Dirección de Empresas.

¿Qué ofrece a los jóvenes titulados?
• Incorporación en una compañía líder a nivel mundial en soluciones de consultoría SAP.

• Proyectos innovadores de alto interés.

• Plan de carrera profesional.

• Desarrollo de habilidades creativas e innovadoras.

• Formación continua, basada en necesidades identifi cadas.

Proceso de selección
• Primera toma de contacto vía telefónica.

• Entrevista presencial, o a través de Skype, con recursos humanos.

• Entrevista técnica con un consultor o programador.
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Supsa Supermercats Pujol, SL

Supsa Supermercats Pujol, SL

Polígon industrial El Segre, parc. 307 A

25191 Lleida

www.plusfresc.cat

Tel. 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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Surf Engineering, SL

Surf Engineering, SL

Carrer de Portugal, 29, local 1 

08027 Barcelona

info@surfensl.com

www.surfensl.comhttps://twitter.com/surfensl

Tel. 93 243 53 92

Descripció de l’empresa
Surf Engineering és una empresa de serveis d’enginyeria, disseny, consultoria, formació i fabri-

cació industrial, especialitzada en tecnologies CAD,  CAM, CAE, PLM, PLC i SCADA.

Treballem principalment en el sector de l’automoció, l’aeronàutic, el ferroviari i el de la construcció.

Fem motlles i peces d’injecció de plàstic i metall, robòtica, estructures metàl·liques, matrius, 

utillatges i maquinària industrial. Utilitzem les tecnologies i solucions següents:

• CAD Mecànic: Catia V5, Ptc Creo Parametric (Pro/Engineer Wild Fire), etc.

• CAD Elèctric: AutoCAD Electrical, Eplan.

• CAM: MasterCAM, CAM Catia V5, CAM NX.

• CAE: Nastan, Patran, Ansys.

• PLM/*PDM: Enovia, Windchill, Solidworks Enterprise Pdm, Team Center Engineering.

• Visualització: Team Center Visualization, Autovue, Solidview. 

• Il·lustració: PTC Creo Illustrate (Arbortext Isodraw CADProcess), 3D Via Composer. 

• Programació SCADA, creació de pantalles HMI.

• Programació Robots: ABB, KUKA, Universal Robots, Fanuc, etc.

• Fabricació: elaboració d’eines de control, utillatges de soldadura, maquinària industrial, etc.

Perfils professionals sol·licitats
• Busquem perfils d’enginyeria i disseny industrial que tinguin formació i experiència, com 

a mínim de dos anys, en alguns dels diferents programes CAD, CAM, CAE,PLM i programa-

ció d’autòmats programables PLC i SCADA.

• Estudiants que estiguin fent el projecte de fi de grau, màster o doctorat, per fer pràctiques 

professionals.

Què ofereix als joves titulats? 
• Treballar en una empresa especialitzada en el seu sector, en ple creixement en l’àmbit 

nacional.

• Formar part d’un equip jove d’alt rendiment i amb un alt grau d’especialització.

• Projectes en consonància amb els teus objectius professionals.

• Formació contínua i especialitzada.

Procés de selecció
• Entrevista telefònica;

• Entrevista personal;

• Selecció;

• Contractació.
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Sustainable Agro Solutions, SA

Sustainable Agro Solutions, SA

Carretera N-240, km 110

25100 Almacelles (Lleida)

info@sas-agri.com

www.sas-agri.com

Tel. 973 74 04 00

Descripció de l’empresa
Sustainable Agro Solutions SA és una empresa d’Almacelles que fabrica i comercialitza en 

l’àmbit global productes fertilitzants i bioestimulants 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 tingui 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 d’una companyia global i en expansió, que 

creu en el teu coneixement, en els teus valors i en la teva capacitat d’aportar solucions sosteni-

bles, tenint en compte les necessitats i expectatives dels seus treballadors, i de créixer-hi com a 

professionals.

beSAS, t’hi esperem!

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.
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Taurus Group

Taurus Group

Avinguda de Barcelona, s/n 

25790 Oliana

www.taurus-home.com

Tel. 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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Transerveto, SL

 Transerveto, SL

Carrer de Josep Segura i Farré, parcel·la 720-722

25191 Lleida

www.serveto.com

Tel. 973 20 24 43

Descripció de l’empresa
Transerveto és una empresa dedicada al sector del transport i la logística. Estem ubicats a 

Lleida i a Rungis, França. Estem especialitzats en el transport terrestre (nacional i internacional). 

Els serveis que oferim són, principalment, tres: transport terrestre, emmagatzematge i transport 

marítim. 

El nostre objectiu principal és aconseguir la satisfacció integral dels nostres clients, i ser reco-

neguts en el sector logístic europeu com un referent de qualitat, compromís i honestedat. 

Ens distingim pels nostres valors (qualitat, compromís, proximitat, proactivitat i honestedat), 

per la reinvenció dia a dia i pel nostre compromís amb els nostres treballadors i amb la societat. 

Perfi ls professionals sol·licitats
Serveto actualment compta amb una plantilla de 269 treballadors. Ens trobem en un període 

de constant creixement, ja que sempre estem oberts a conèixer gent 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 i el 

transport, el comerç internacional o àrees relacionades. Els perfi ls que solem requerir són estu-

diants o graduats en:

• Administració i Direcció d’Empreses (ADE);

• CFGS en Logística i Transport o en Comerç Internacional.

Què ofereix als joves titulats?
Serveto és una empresa que vetlla pel desenvolupament personal i professional dels seus tre-

balladors. Oferim un ampli programa formatiu, a través del programa Serveto School; generem 

plans de carrera i vetllem pel benestar dels nostres treballadors i treballadores. Oferim formació 

tècnica, en idiomes i en habilitats que ens ajuden a ser millors professionals cada dia. 

També oferim un ambient de treball jove, dinàmic i que forma part d’un projecte d’empresa 

innovador i en constant creixement. Tenim un horari fl exible, servei de menjador i gimnàs, entre 

molts altres benefi cis socials que fan del dia a dia una feina intensa però agradable.

Procés de selecció
Recepció de currículums, entrevistes telefòniques i presencials i proves psicotècniques.
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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

Tel. 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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Vicens Maquinària Agrícola, SA

Vicens Maquinària Agrícola, SA

Carretera Nacional II, km 483

25244 Fondarella (Lleida)

www.vicensmaquinaria.com

info@vicensmaquinaria.com

@Vicens_Maq

Tel. 973 60 04 50

Descripció de l’empresa
Vicens Maquinària Agrícola, SA és una empresa fundada fa 35 anys a Fondarella (Lleida). L’ac-

tivitat està centrada en la venda i reparació de maquinària agrícola, i en el transcurs de la seva 

història ha anat creixent de manera significativa fins a arribar a l’estructura actual, amb set cen-

tres propis de treball i un equip humà de 88 persones amb dedicació plena. Els centres de treball 

es distribueixen en una seu central, ubicada a Fondarella, i altres centres a Manresa, Térmens, 

Torres de Segre, Valls, Vilafranca del Penedès i Amposta. 

Des de la creació de l’empresa es va establir contracte de distribució amb John Deere Ibéri-

ca, SA, filial espanyola de la multinacional nord-americana Deere & Company, amb una posició 

capdavantera en la fabricació de maquinària agrícola, forestal, d’espais verds i industrial, fins al 

punt que aquesta és la principal marca distribuïda, tant per nombre d’unitats com per volum de 

facturació. Amb el temps, s’ha anat completant la família de productes comercialitzats amb altres 

fabricants, també capdavanters en la mecanització agrícola.

La demanda creixent de maquinària agrícola per atendre les necessitats de mecanització al 

camp que va acompanyar l’empresa durant els seus primers anys, junt amb una encertada política 

de servei i atenció al client, l’ha col·locat en una situació capdavantera en el sector de la mecanit-

zació agrícola.

Aquest creixement continuat, al mateix temps que ha consolidat l’empresa, ha reforçat també 

bona part de l’equip humà que la integra. D’aquesta manera, ha aconseguit, junt amb la incor-

poració continuada de professionals de primer nivell, una àmplia experiència en el seu sector 

d’activitat.

Perfils professionals sol·licitats
Potencial d’ocupació en formacions tècniques, comercials/màrqueting, atenció al client i ad-

ministració/finances.

Què ofereix als joves titulats? 
• Entorn laboral estable en una empresa en expansió capdavantera en el seu sector. 

• Formació específica en cada àmbit de treball.

• Possibilitat de promoció i creixement.

Procés de selecció
Processos oberts en funció de les necessitats per circumstàncies de creixement, 

obertura de nous mercats, expansió territorial, cobertura de vacants...
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Vunkers. IT Experts

Vunkers. IT Experts

Carrer de Balaguer, 7

25670 Térmens (Lleida) 

hola@vunkers.com

www.vunkers.com

www.facebook.com/Vunkers/

https://www.linkedin.com/company/vunkers

@vunkersit

Tel. 973 10 11 11

Descripció de l’empresa
L’any 2006 naixia Wireless Group, una petita iniciativa del sector informàtic ha esdevingut 

un projecte potent de serveis tecnològics a l’empresa. Wireless Group es reinventa i passa a ser 

Vunkers. IT Experts.

La nostra missió: 

• Proveir el client de les solucions de tecnologia adequades als seus objectius mitjançant el 

millor servei i atenció.

La nostra visió: 

• Ser un prestador integral global de serveis tecnològics a l’empresa, especialitzat en comu-

nicació, software i seguretat. 

Els nostres valors: 

• Proactivitat i servei.

• Anticipar-se a les necessitats del client i donar-hi solució perquè pugui centrar-se a asso-

lir els seus objectius. Servei al client com a principi de tota actuació.

• Professionalitat.

• Unir la millor capacitat tècnica amb la màxima vocació d’esforç per aconseguir els objec-

tius marcats.

• Desenvolupament personal i professional de l’equip.

• Aconseguir que totes les persones integrants de l’equip puguin assolir les seves fites per-

sonals i professionals dins d’un projecte comú.

Perfils professionals sol·licitats
Busquem enginyers de sistemes i de telecomunicacions, programadors, ADE..., que desitgin 

iniciar la seva carrera professional o progressar en diferents àmbits de l’empresa.

Què ofereix als joves titulats? 
Oferim la incorporació en un entorn de treball estable, flexible, amb excel·lent ambient de treball, 

que surti dels estàndards tradicionals, amb capacitat de créixer i desenvolupar-se professionalment.

Procés de selecció
• Inscriure’s al portal www.vunkers.com/welcome/.

• Enviar el currículum per correu electrònic a: rrhh@vunkers.com.
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Xtrategics

Xtrategics

Polígon Industrial

Carrer de la Coma, 2 

25243 Palau d’Anglesola

www.xtrategics.com

Tel. 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.
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