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Carrer del Riu Corb, 27
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www.beroni.com

Tel. 973 44 34 60

Descripció de l’empresa
Beroni Informàtica és una empresa de serveis tecnològics, dedicada, des de la seva creació, el 

1987, únicament i exclusivament al desenvolupament de programari i serveis complementaris 

per al sector turístic, en concret per a agències de viatges emissores, agències de viatges majoris-

tes, agències receptives i organitzadors professionals de congressos.

Líder en R D, ofereix solucions específi ques per a cada necessitat, com Wasabi-s, la plataforma 

per al negoci en línia, venda a l’internauta, venda des del perfi l de Facebook, o l’aplicació Wasabi-s 

Mobile, seguiment de qualitat de clients, etc. 

La solució global per al negoci es complementa amb els programes de gestió per a 

l’administració d’expedients, oportunitats de vendes, prevendes i facturació; tot està inte-

grat: des de la petició de reserva fi ns a la gestió administrativa, comptable, fi scal i laboral.

Oferim tota una gamma de productes pensats per a la utilització a l’agència de viatges. El nostre 

objectiu és ajudar a elevar tecnològicament l’agència de viatges, cobrint totes les seves necessi-

tats presents i futures, aconseguir l’automatització dels processos operatius, minimitzar errors i 

despeses vinculades, i, sobretot, rendibilitzar al màxim el negoci. 

Perfi ls professionals sol·licitats
Busquem joves estudiants, o amb estudis acabats, de:

• Grau d’ADE;

• Grau de Turisme;

• Grau d’Enginyeria Informàtica.

Necessitem joves amb iniciativa, responsables, compromesos amb l’empresa, amb ganes 

d’aprendre i créixer professionalment dins el sector al qual ens dediquem, tenint en compte que 

som una empresa reconeguda en l’àmbit nacional.

Què ofereix als joves titulats?
Acollim estudiants en pràctiques curriculars i extracurriculars. Oferim convenis de pràctiques 

no laborals i contractes de pràctiques per als acabats de graduar. Volem oferir-vos un lloc de futur 

dins el nostre equip humà. Tenim moltes ganes de conèixer-vos i que tingueu amb nosaltres la 

vostra experiència professional. 

Procés de selecció
• Presentació de currículum.

• Entrevista.

• Proves concretes a les nostres ofi cines, amb el cap de departament.
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