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Descripció de l’empresa
Grup Carles som una empresa multidisciplinària, formada per un equip de més de vuitanta
professionals de diferents sectors, que treballem de forma transversal i coordinada per a la prestació de serveis integrals als nostres clients, a partir de l’assistència i l’assessorament tècnic i jurídic especialitzat per a la resolució òptima dels problemes i necessitats de qui confia en nosaltres.
Amb més de cinquanta anys d’història, la nostra capacitat d’innovació ens ha permès evolucionar al costat dels nostres clients, donant resposta a les noves demandes socials i del mercat.
Grup Carles té una estructura departamental agrupada en set àrees d’especialització professional. A més, dins el nostre grup empresarial tenim quatre empreses participades que completen
una oferta de serveis eficient i orientada a resultats globals.
Perfils professionals sol·licitats
Estem interessats a poder conèixer estudiants amb molta motivació per aprendre i per créixer
professionalment en un ambient dinàmic, canviant i amb un contacte constant amb el client.
Preferentment, estudiants especialitzats en ADE, economia, enginyeria, dret i relacions laborals.
Què oferim als joves titulats
•
Incorporació a una consultora referent a la Catalunya central.
•
Programes de desenvolupament de carrera.
•
Formació continuada.
•
Borsa de treball: l’Àrea de Recursos Humans del grup està orientada a oferir solucions
als nostres clients en matèries de consultoria de recursos humans, gestió de persones i
selecció de personal per a perfils intermedis i superiors.
Procés de selecció
Les persones interessades poden contactar amb nosaltres per diferents vies:
•
Pàgina web
•
Xarxes socials del grup: Twitter, LinkedIn, Facebook
•
Correu electrònic: rrhh@gcarles.com
Fases dels nostres processos:
•
Entrevista personal
•
Proves psicomètriques i de nivell
•
Entrevista amb el responsable de cada àrea de negoci i amb la Direcció General

