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Rodi Motor Services

Rodi Motor Services

Carrer de Pere de Cabrera, 16, 5a planta

25001 Lleida

www.rodi.es

Telèfon: 973 24 01 00

Descripció de l’empresa
El nostre creixement ha estat una constant fins a esdevenir, en poc temps, la cadena líder en 

punts de distribució i serveis de mecànica integral de l’automòbil a Catalunya i a l’Aragó, a més 

de ser-ho a les illes Canàries, gràcies a l’adquisició de la cadena El Paso 2000. Tanmateix, aques-

ta evolució manté intactes els objectius i l’esperit que ens han caracteritzat i la trajectòria de 

l’empresa: el servei integral al client, la proximitat i l’accessibilitat.

Perfils professionals sol·licitats
Els nostres treballadors són el component més valuós de tota l’organització. Seguint aquesta 

idea, la funció del departament de recursos humans és garantir que RODI MOTOR SERVICES tin-

gui el personal idoni per realitzar les seves funcions, amb les capacitats, competències i coneixe-

ments necessaris per aportar valor a l’empresa.

Per reforçar aquest avantatge competitiu, contractem persones amb una formació sòlida, que 

es comprometin amb l’organització, amb ganes d’aprendre i de desenvolupar-se en qualsevol 

àmbit funcional o geogràfic, a les quals els agradi treballar en equip, i, sobretot, persones amb 

iniciativa i il·lusió per assumir reptes i responsabilitats.

Volem incorporar en el nostre equip persones graduades en Administració i Direcció 

d’Empreses i en Enginyeria Mecànica. És imprescindible el domini del paquet Office.

Què ofereix als joves titulats?
El compromís, la millora contínua i l’orientació als resultats i al servei constitueixen els prin-

cipals actius de les persones que treballen a RODI MOTOR SERVICES, i són els valors de la nostra 

empresa.

La retenció i gestió del talent és una prioritat. Volem persones implicades i compromeses, que 

vulguin formar part del nostre projecte i ampliar els seus coneixements i habilitats en un entorn 

de treball estable.

Procés de selecció
Recepció de currículum i entrevista personal.
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