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Descripció de l’empresa
Estem especialitzats en la implantació i suport de la solució de gestió empresarial Microsoft 

Dynamics NAV. Som pioners i líders en la planificació de recursos empresarials; durant els últims 

27 anys ens hem associat amb clients en més de mil implantacions en múltiples sectors i geogra-

fies. El nostre equip el formen professionals de diversos àmbits, des de la informàtica i les teleco-

municacions, passant pel màrqueting i la comunicació, i fins a economistes.

Perfils professionals sol·licitats
Busquem persones que hagin estudiat Enginyeria Informàtica o bé Enginyeria Mecànica i Elec-

trònica. Les teves tasques seran desenvolupar aplicacions complementàries a un ERP i, al mateix 

temps, aprendre a programar i desenvolupar el mateix ERP. 

Tindràs l’oportunitat de col·laborar en projectes internacionals. 

Has estudiat Administració i Direcció d’Empreses? Aplicaràs els teus coneixements en 

l’estructura i els processos empresarials per ajudar els nostres clients a esprémer al màxim el seu 

ERP i optimitzar els seus processos de treball. 

També busquem perfils per incorporar al nostre Departament de Màrqueting. Necessitem per-

sones resolutives, amb capacitat organitzativa i, sobretot, amb moltes ganes d’aprendre en un 

equip jove i dinàmic, en constant creixement.

Es valorarà molt positivament el domini de l’anglès i unes excel·lents capacitats comunicati-

ves, escrites i orals. Seleccionem persones graduades en Comunicació i Periodisme. 

Si et motiva formar part d’aquest projecte i creus tenir les capacitats, ens agradaria molt rebre 

la teva candidatura.

Què oferim als joves titulats? 
Busques el teu primer repte professional? A Grup de Serveis Triangle volem el teu talent! 

T’oferim una primera experiència en el món laboral integrant-te en un equip altament especia-

litzat i en un ambient de treball proper i agradable. Com a part de l’equip, desenvoluparàs els 

teus coneixements i capacitats en l’àmbit professional que has escollit i participaràs en projectes 

innovadors. I tot això, sense deixar de continuar formant-te. 

Procés de selecció
Recepció del currículum i entrevistes personals.
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