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

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

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

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

interna.

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

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

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

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

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

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

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

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

l’empresa.

Seleccionem persones graduades en:

• Enginyeria Mecànica.

• Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.

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

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

Als joves, els oferim diferents possibilitats:

• Pràctiques curriculars.

• Pràctiques extracurriculars.

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

• Incorporació a l’empresa.

Procés de selecció
Recepció de currículums i entrevista personal


