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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.
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