
Fira del Treball de la UdL 127

Vicens Maquinària Agrícola, SA

Vicens Maquinària Agrícola, SA

Carretera Nacional II, km 483

25244 Fondarella (Lleida)

www.vicensmaquinaria.com

info@vicensmaquinaria.com

@Vicens_Maq

Tel. 973 60 04 50

Descripció de l’empresa
Vicens Maquinària Agrícola, SA és una empresa fundada fa 35 anys a Fondarella (Lleida). L’ac-

tivitat està centrada en la venda i reparació de maquinària agrícola, i en el transcurs de la seva 

història ha anat creixent de manera significativa fins a arribar a l’estructura actual, amb set cen-

tres propis de treball i un equip humà de 88 persones amb dedicació plena. Els centres de treball 

es distribueixen en una seu central, ubicada a Fondarella, i altres centres a Manresa, Térmens, 

Torres de Segre, Valls, Vilafranca del Penedès i Amposta. 

Des de la creació de l’empresa es va establir contracte de distribució amb John Deere Ibéri-

ca, SA, filial espanyola de la multinacional nord-americana Deere & Company, amb una posició 

capdavantera en la fabricació de maquinària agrícola, forestal, d’espais verds i industrial, fins al 

punt que aquesta és la principal marca distribuïda, tant per nombre d’unitats com per volum de 

facturació. Amb el temps, s’ha anat completant la família de productes comercialitzats amb altres 

fabricants, també capdavanters en la mecanització agrícola.

La demanda creixent de maquinària agrícola per atendre les necessitats de mecanització al 

camp que va acompanyar l’empresa durant els seus primers anys, junt amb una encertada política 

de servei i atenció al client, l’ha col·locat en una situació capdavantera en el sector de la mecanit-

zació agrícola.

Aquest creixement continuat, al mateix temps que ha consolidat l’empresa, ha reforçat també 

bona part de l’equip humà que la integra. D’aquesta manera, ha aconseguit, junt amb la incor-

poració continuada de professionals de primer nivell, una àmplia experiència en el seu sector 

d’activitat.

Perfils professionals sol·licitats
Potencial d’ocupació en formacions tècniques, comercials/màrqueting, atenció al client i ad-

ministració/finances.

Què ofereix als joves titulats? 
• Entorn laboral estable en una empresa en expansió capdavantera en el seu sector. 

• Formació específica en cada àmbit de treball.

• Possibilitat de promoció i creixement.

Procés de selecció
Processos oberts en funció de les necessitats per circumstàncies de creixement, 

obertura de nous mercats, expansió territorial, cobertura de vacants...
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