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Descripció de l’entitat
El col·legi professional té la fi nalitat de vetllar perquè l’actuació i l’exercici professional dels 

seus col·legiats respongui als interessos i a les necessitats de la societat, i especialment la de 

garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió, la 

seva ordenació dins el marc legal aplicable i la defensa i garantia de la llibertat d’actuació profes-

sional, així com la representació dels interessos professionals dels col·legiats. 

Perfi ls professionals sol·licitats
El nostre col·lectiu està format per enginyers i enginyeres graduats en Enginyeria del Sector 

Industrial o titulats en Enginyeria Tècnica Industrial de les especialitats següents: elèctrica/elec-

trònica, automatització industrial, mecànica, química industrial, disseny industrial i desenvolu-

pament de producte, energia, materials, mecatrònica, organització industrial, tecnologies indus-

trials i tèxtils – tecnologia i disseny tèxtil.

Què ofereix als joves titulats? 
Servei de borsa de treball i formació. La borsa de treball del Col·legi publica unes cent ofertes 

de feina anualment, la majoria de la província de Lleida. D’altra banda, el Col·legi fa formació es-

pecífi ca a través de postgraus i jornades tècniques, especialment dedicats a enginyers graduats i a 

enginyers tècnics industrials. També posa a disposició dels col·legiats assessorament en aquesta 

àrea, com ara explicar quins són els principals llocs de treball que poden cobrir els enginyers 

del sector industrial; quines responsabilitats tenen; quines són les seves funcions principals; etc.

Altres avantatges són: pertànyer a l’entitat que defensa els interessos dels col·legiats; rebre 

tota mena d’informació (legislació, butlletins tècnics…); assessorament tècnic; formació a preus 

especials; assessorament laboral, fi scal i jurídic; una mútua de previsió social de la qual els 

col·legiats són part integrant, que ofereix productes a preus competitius i serveis exclusius; par-

ticipació en actes lúdics (diada de la professió, viatges…); etc.

Procés de selecció
Recepció de currículums i tramitació de les demandes dels candidats interessats en les ofertes 

de feina. 
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