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Tel. 973 20 24 43

Descripció de l’empresa
Transerveto és una empresa dedicada al sector del transport i la logística. Estem ubicats a 

Lleida i a Rungis, França. Estem especialitzats en el transport terrestre (nacional i internacional). 

Els serveis que oferim són, principalment, tres: transport terrestre, emmagatzematge i transport 

marítim. 

El nostre objectiu principal és aconseguir la satisfacció integral dels nostres clients, i ser reco-

neguts en el sector logístic europeu com un referent de qualitat, compromís i honestedat. 

Ens distingim pels nostres valors (qualitat, compromís, proximitat, proactivitat i honestedat), 

per la reinvenció dia a dia i pel nostre compromís amb els nostres treballadors i amb la societat. 

Perfi ls professionals sol·licitats
Serveto actualment compta amb una plantilla de 269 treballadors. Ens trobem en un període 

de constant creixement, ja que sempre estem oberts a conèixer gent amb ganes de formar part 

d’un projecte innovador, dinàmic i de qualitat. Ens agrada la proactivitat, l’energia i l’entusiasme 

per la feina ben feta. Busquem persones formades i apassionades pel sector de la logística i el 

transport, el comerç internacional o àrees relacionades. Els perfi ls que solem requerir són estu-

diants o graduats en:

• Administració i Direcció d’Empreses (ADE);

• CFGS en Logística i Transport o en Comerç Internacional.

Què ofereix als joves titulats?
Serveto és una empresa que vetlla pel desenvolupament personal i professional dels seus tre-

balladors. Oferim un ampli programa formatiu, a través del programa Serveto School; generem 

plans de carrera i vetllem pel benestar dels nostres treballadors i treballadores. Oferim formació 

tècnica, en idiomes i en habilitats que ens ajuden a ser millors professionals cada dia. 

També oferim un ambient de treball jove, dinàmic i que forma part d’un projecte d’empresa 

innovador i en constant creixement. Tenim un horari fl exible, servei de menjador i gimnàs, entre 

molts altres benefi cis socials que fan del dia a dia una feina intensa però agradable.

Procés de selecció
Recepció de currículums, entrevistes telefòniques i presencials i proves psicotècniques.
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