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Grup Pons

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

25124 Rosselló (Lleida)

www.grup-pons.com

Telèfon: 973 73 05 25

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

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

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

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

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

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

les exigències del segle XXI. 

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

de la tradició familiar.

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

lent i fidelitzar-lo. 

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

el principal valor de la qual són les persones.

Seleccionem:

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

partament d’exportació i qualitat.

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

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

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

fessional. 

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

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

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

o mitjà termini.


