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Fira del Treball de la UdL

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 orientació empresarial basada en el creixement progressiu establert en diferents negocis.
Les seves activitats, dutes a terme mitjançant quaranta empreses ubicades a Espanya i Portugal, engloben plantes farineres, fàbriques de pinso, centres de producció càrnia i diversos escorxadors de bestiar porcí, boví i aviram. També disposa de laboratoris farmacèutics propis especialitzats 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 Companys 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, Veterinària, 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 sostenible 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, requisit indispensable en qualsevol organització.
Procés de selecció
Reclutament, recepció de currículums, preselecció de candidats, entrevistes i test (en determinats perfils).
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