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Descripció de l’empresa
Som una empresa familiar, amb més de quaranta anys d’experiència en el sector del transport 

internacional de mercaderies per carretera. La nostra activitat es realitza tant en l’àmbit nacional 

com en l’internacional, i consisteix a donar un servei de qualitat als nostres clients, presents arreu 

d’Europa.

Podem assegurar un servei de transport de qualitat gràcies a la nostra fl ota pròpia (més de 

350 camions), a la tecnologia innovadora que utilitzem i, sobretot, a l’equip de persones amb les 

quals compta l’empresa. Es tracta de professionals de perfi ls diversos i formació diferent, però 

amb un únic objectiu: consolidar l’empresa com a referent en el sector. 

Perfi ls professionals sol·licitats
Busquem contínuament persones competents, que comparteixin els valors presents a 

l’empresa: humilitat, compromís, esforç, treball en equip i responsabilitat. 

• Universitaris amb idiomes, per incorporar-se a les àrees customer, fi nancera, 

d’administració, de recursos humans / laboral, trading, etc.

• Persones amb habilitats comercials, amb idiomes, per desenvolupar la tasca de comercial 

o gestor de clients.

• Enginyers, per incorporar-se a l’àrea d’operacions de l’empresa. 

Valorem el coneixement de llengües estrangeres (anglès, francès, alemany...), perquè la nostra 

activitat implica, també, el contacte amb professionals de mercats europeus. 

Què ofereix als joves titulats?
• Incorporació a un gran equip de persones.

• Formació per al desenvolupament professional. 

• Oportunitat d’iniciar-te en el món laboral. Apostem pel teu talent.

• Possibilitat d’emprendre la teva trajectòria professional dins d’una gran empresa, que té 

presència no només en l’àmbit nacional, sinó arreu d’Europa.

Procés de selecció
Envia’ns el teu currículum a seleccion@trota.com. A la nostra pàgina web pots trobar-hi fàcil-

ment les ofertes de feina publicades. Fem una preselecció de candidats i entrevistes personals. 

Engega amb nosaltres la teva nova experiència laboral; t’hi esperem!
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