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www.optima.cat
Tel. 973 72 58 95
Descripció de l’ empresa
Òptima és una empresa de consultoria que, durant més de 25 anys en el mercat, s’ha especialitzat en el treball amb les persones per proveir d’èxits les empreses.
La nostra principal raó de ser és identificar les potencialitats de l’empresa i de les persones
per aconseguir la diferenciació i la focalització en el mercat, a fi d’arribar a aportar a la societat
un nou valor econòmic i social.
Els nostres serveis són: selecció del talent, desenvolupament del talent, orientació laboral,
consultoria estratègica i recursos humans, i externalització de recursos humans.
Perfils professionals sol·licitats
A Òptima duem a terme processos de selecció de gairebé totes les especialitzats i sectors,
principalment de la província de Lleida. Si cerques feina, consulta les nostres ofertes i presenta’ns
la teva candidatura.
Què ofereix als joves titulats?
Selecció del talent
El nostre procés de selecció permet a les empreses trobar el candidat o candidata més adequat
per al lloc de treball i per a la mateixa cultura organitzacional; s’assegura, així, l’encaix “persona
– lloc de treball – organització”. Disposem d’una base de dades pròpia, que es nodreix dia a dia de
professionals en la cerca de nous projectes laborals. Vols formar-ne part? Registra-t’hi i inscriu-te
a les nostres ofertes de feina, a través de www.optima.cat.
Desenvolupament del talent
La formació permet el creixement personal i professional, que és el motor del desenvolupament empresarial. T’ajudem a crear valor i a assolir els teus objectius estratègics a través de la
millora del talent de les persones.
Orientació professional
Saps quin és el teu talent? Saps on pots aportar el teu valor? Quin tipus d’organització i de
funcions estan alineades amb el teu potencial? Es basa en sessions individuals, en què un/a coach
professional t’ajuda a descobrir el teu talent i potencial, així com el teu pla per desenvolupar-lo i
les eines per ajudar-te en la cerca del lloc de treball que millor se t’adapti.

