Recursos per a la recerca de feina
OCTUBRE 2015

Aquest document té per objectiu relacionar els principals recursos i canals que cal tenir en
compte per a realitzar una recerca de feina focalitzada en el sector de Serveis a les Empreses:
Seguretat.
Els principals recursos i canals d’aquest sector estan agrupats en els següents apartats:
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01. Portals d’ocupació especialitzats
Relació dels principals llocs web especialitzats del sector que es poden trobar a Internet.

Empleo Seguridad
Portal d’ocupació amb ofertes de treball dins del sector de la seguretat. Hi ha un apartat on
podràs carregar el teu CV i consultar-hi les empreses registrades.
http://empleoseguridad.com/
Seguridad empresas
Portal web d’àmbit estatal on trobar informació sobre empreses de seguretat.
http://www.seguridadaempresas.com/solicitar-trabajo.php
Sisonline.com
Disposa d’un directori d’empreses i associacions de l’àmbit de la seguretat i també pots
consultar ofertes de feina.
http://www.sisonline.com/empleo/

Consell
És un sector en què la demanda de personal pot augmentar puntualment (per exemple per
donar resposta a l’organització d’esdeveniments com fires, activitats esportives, etc). Per
això algunes de les empreses del sector han creat el seu propi portal d’ocupació, ja que és
una eina que els ajuda a gestionar les seves necessitats de recursos humans. Així trobaràs
llocs web amb ofertes de treball de moltes empreses, i d’altres portals que només inclouen
les ofertes de les empreses propietàries del portal.
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02. Autocandidatura
Relació d’algunes empreses i entitats protagonistes del sector a les que es pot adreçar una
proposta de col·laboració o d’incorporació laboral.

a) Seguretat i vigilància:
Coessegur S.A
Companyia de seguretat d’àmbit estatal.
http://www.coessegur.com/trabaje-con-nosotros
Enerpro S.L, servicios de vigilancia
Empresa que ofereix diferents tipus de serveis relacionats amb la seguretat.
http://www.enerproseguridad.com/enerpro-empleo-barcelona.html
Levantina de seguridad, S.L
Ofereix serveis seguretat i vigilància així com formació. Disposa de delegacions a tot l’Estat.
http://www.levantina.net/empleo.html
Metropolis Seguretat
Empresa de vigilància i seguretat privada. Disposa de formulari on-line per enviar la
candidatura
http://www.metropolisgrupo.com/?q=ca/node/33
Prosegur
Empresa de seguretat amb presència a tot l’Estat. Es pot enviar autocandidatura per a les
ofertes de treball i accedir a ofertes de pràctiques.
https://www.prosegur.es/esp/unete-nuestro-equipo/formulario/
Protección de patrimonios
Ofereix asessorament en planificació i disseny de plans de seguretat així com prestació de
serveis de vigilància. Es pot enviar CV i consultar les ofertes de feina.
http://www.protecciondepatrimonios.es/index.php?s=ofertas
Securitas
Empresa de serveis de seguretat per a empreses, indústria, centres sanitaris, retail i
esdeveniments. Pots obrir un perfil com a candidat i inscriure’t a les ofertes disponibles.
http://www.securitas.com/es/es/Empleo
Securitas Direct España
Fabricant i distribuidor d’alarmes que ofereix el servei de vigilància permanent. Disposen d’un
canal dins del portal Infojobs on presentar candidatura i consultar les ofertes.
http://securitasdirect.asp.infojobs.net/home/index.xhtml
Tyco Integrated Fire & Security
Empresa multinacional dedicada al control d’accessos, seguretat i serveis de protecció
electrònics.
http://www.tyco.es/quienes-somos/trabaja-con-nosotros/
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b) Prevenció de riscos laborals:
El ergonomista.com
Punt de trobada de professionals de la seguretat i salut laboral. Inclou un directori de serveis
de prevenció.
http://www.elergonomista.com/servicios.htm
Grupo PFA Asesores
Accés per enviar el currículum i optar a diferents llocs de treball relacionats amb els equips i
dispositius de prevenció a l’empresa.
http://pfa-prevencion.es/unete-nuestro-equipo
Ibermutuamur
Mutua d’accidents de treball i malalties professionals d’abast estatal que inclou serveis per a
empreses, professionals autònoms i lliberals i els mateixos treballadors. Disposa d’un
formulari de contacte per a presentar-te com a candidat.
http://www.ibermutuamur.es/corporativo/trabaja-en-ibermutuamur/
Mapfre, Servicio de Prevención
Accés web per formar part del seu equip i consultar les seves ofertes de treball. També inclou
ofertes de pràctiques.
http://www.mapfre.es/portal/trabajar-en-mapfre/index.html
mb Prevent Assessors
Ofereix servei en la seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia i
vigilància de la salut, principalment a Catalunya.
http://www.mbprevent.com/
Prevención Fremap
Companyia d’àmbit estatal del sector de la prevenció de riscos laborals.
http://www.fremap.es/Conocenos/contactafremap/Paginas/EmpleoFremap.aspx
Sociedad de Prevención Asepeyo
Proporciona servei preventiu integral a nivell estatal. Accés a les ofertes de feina de l’entitat.
http://www.spasepeyo.es/websp/saucospa.nsf/TEXWFO04?OpenForm&LANG=SP&Opsel=M1
1&TipoMenu=N&&TipoMenu=N&OpSel=M07&Perfil=sp
Unipresalud
Empresa que desenvolupa serveis de prevenció integral.
http://www.unipresalud.com/unipresalud/quieres-trabajar-con-nosotros.html
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Consell
El sector valora especialment les persones amb competències com l’ordre i la qualitat,
el compromís amb l’organització, la responsabilitat… Pot ser interessant incorporar-les
al CV i destacar-les a la carta de presentació. Utilitza un CV per competències, el podràs
presentar via web als serveis que proporcionen les grans empreses. En canvi amb les
petites empreses potser val la pena presentar-lo personalment i així mostraràs iniciativa
i interès.

c) Directori d’empreses:
Registre d’empreses de seguretat privada
Llista d’empreses autoritzades inscrites en el registre especial d’empreses de seguretat de
Catalunya. Gairebé 200 empreses descarrregables en un arxiu Excel.
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/seguretat_privada/empreses_de_seg
uretat_privada/llista-dempreses-de-seguretat-privada/
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03. Col·legis i associacions
professionals
Els col·legis i associacions d’empreses i professionals del sector ofereixen serveis d’informació
i orientació i molt sovint també borses de treball.

a) Seguretat:
ACAES Associació Catalana d’Empreses de Seguretat
Accés a formació, informació i organització d’actes sobre el sector. Disposa de directori
d’empreses de seguretat de Catalunya.
http://www.acaes.net/
AES Asociación Española de Empresas de Seguridad
En aquest web podràs trobar el llistat d’empreses que la formen. Valora la posibilitat de fer
autocandidatura a les que t’interessi.
http://www.aesseguridad.es/
AESET
Associació Espanyola de Seguretat en Establiments Turistics.
http://www.aeset.com/
AGEPSI
Associació professional de graduats en prevenció i seguretat integral.
http://www.agepsi.org/
ANPASP
Associació nacional de professors acreditats en la seguretat privada.
http://www.anpasp.es/
ASEFSP

Asociación Estatal de Formación de Seguridad Privada.
http://www.asefosp.com/
CODPC
Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya.
http://www.collegidetectius.org/index.php/es/
EPSI
Escola de Prevenció i Seguretat Integral que programa formació oficial i continuada:
mestratges, diplomatures de postgrau, cursos d'especialització i jornades tècniques. Forma
part de la UAB i ofereix pràctiques i beques.
http://www.uab.cat/e-prevencio-i-seguretat-integral/
INSHT Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Web oficial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que mostra informació i notícies del
sector. Accés a convocatòries públiques de beques i oposicions per a treballar-hi.
http://www.insht.es/portal/site/Insht/
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b)Prevenció de riscos laborals:
Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
Web de l’agència europea per a la promoció de la seguretat i la salut laboral. Pots consultar
ofertes de feina internacionals i estar al dia en noves tendències i normatives relacionades.
https://osha.europa.eu/es/about-eu-osha/careers
AMAT Asociación de Mututas de Actidentes de Trabajo
Entitat que agrupa les principal mútues laborals a nivell estatal.
http://www.amat.es/
Directori de mútues laborals
Directori de les mútues laborals que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/MutuasATyEP2008/index.htm
Fundación para la prevención de Riesgos Laborales
Promou activitats per a la millora de les condicions de seguretat i salud laboral. Accés a
recursos, informació i notícies del sector.
http://www.funprl.es/Aplicaciones/Portal/portal/Aspx/Home.aspx
ISTAS Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut
Institut de CCOO que promou la seguretat en el lloc de trebal i la salut laboral. Pots compartir
coneixements i activitats en temes de seguretat i salut laboral i medi ambient.
http://www.istas.ccoo.es/

Consell
Els darrers anys el sector s’ha professionalitzat i cada vegada són menys els perfils
professionals a què es pot accedir sense una formació específica. Així, pot ser
interessant estar informat de convocatòries de formació per a titulacions oficials i
també destacar-les i visibilitzar-les correctament al CV quan es tinguin. D’aquesta
manera els seleccionadors/ores sabran, només iniciar la lectura del cv que tens la
formació imprescindible per ocupar el lloc de treball.
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04. Networking
Espais i plataformes on podràs trobar altres professionals del sector, empreses i entitats que
lideren i dinamitzen el sector.

Security Forum
Plataforma de networking especialitzada en el sector de la prevenció i la seguretat a nivell
estatal i internacional.
http://www.securityforum.es/tendencias-debate-y-networking-en-la-proxima-edicion-desecurity-forum-2014/
Vigilantes de seguridad.com
Portal web amb informació, notícies i ofertes de feina a l’àmbit de la seguretat privada. Accés
al forum i blog del web.
http://www.vigilantesdeseguridad.com/forum

Consell
Per crear la teva marca personal és important que t’identifiquis com a professional amb
unes competències clau determinades: compromís amb l’organització, autoconfiança i
autocontrol són algunes de les més valorades en aquest sector. Utilitza xarxes socials com
LinkedIn per potenciar la teva marca com a professional i alhora identificar empreses i
professionals amb qui t’interessi entrar en contacte.

Aquests llocs web et nodriran d’informació per al teu perfil:












CRUE Grupo de Prevención de Riesgos Laborales
Web de la CRUE, Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles, que ofereix
informació en relació a la prevenció de riscos. Enllaços d’entitats i organismes
nacionals i internacionals relacionats amb aquesta temàtica.
http://apliweb.uned.es/crue2/crue.asp
Infosegurid@d
Butlletí online amb informació d’interès.
http://www.infoseguridad.com/
Observatorio seguridad integral centros hospitalarios
Grup de professionals de la seguretat que treballen en l’àmbit sanitari.
http://osich.com/
PESI
Plataforma tecnològica de seguretat industrial en l’àmbit estatal.
http://www.pesi-seguridadindustrial.org/
Prevencion10.es
Portal d’assessorament públic per a empreses en materia de prevenció de riscos
laborals.
https://www.prevencion10.es/
Prevención Integral
El portal de referència en prevenció de riscos laborals.
http://www.prevencionintegral.com/
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05. Jornades i esdeveniments
Esdeveniments i activitats més importants del sector.
Per estar al dia dels principals esdeveniments del sector que tenen lloc a la ciutat de Barcelona
seguiu el perfil de twitter @barcelonactiva

ORP

Congreso internacional de prevención de riesgos laborales . D’abast internacional, que es
celebra a Amèrica Llatina però que el pots seguir per l’apartat Canal ORP. Moltes empreses i
professionals espanyols hi participen.
http://www.prevencionintegral.com/congresos/orp-2015/inicio
PRInnovación
Congreso PRL: Innovación en Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad en la Empresa. El
promou una empresa privada, però pots seguir totes les sessions des del web a través del seu
canal de vídeo.
http://www.prlinnovacion.com/progreso/congresos-prlinnovacion.html

Consell
Una part important de les ofertes del sector es mouen per xarxes de contactes. Així
doncs, és important treballar i mantenir una bona xarxa, que et permeti estar al dia de
quines empreses necessiten reforçar la seva plantilla, quina gestiona la seguretat
d’un determinat esdeveniment o quina està en procés d’expansió, per exemple. Estar
al dia d’aquesta informació et permetrà avançar-te a la demanda de l’empresa, però
demanda que cuidis i treballis bé les teves xarxes de contactes.

Pots trobar esdeveniments puntuals i específics a la ciutat de Barcelona a partir dels webs de
les entitats i empreses del sector, per exemple:
 ACAES
Associació Catalana d’Empreses de Seguretat.
http://www.acaes.net/actos-y-eventos
 ADSI
Associació de Directius de Seguretat Integral.
http://www.adsi.pro/category/eventos/ferias-y-congresos/
 Fundació Mapfre
Organitzen jornades i congressos amb la col·laboració d’altres institucions i federacions.
http://www.seguridadvialenlaempresa.com/seguridad-empresas/actualidad/jornadas/

Informe elaborat per www.impento.es
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Descobreix
tot el que
Barcelona
Activa
t’ofereix

Acompanyament durant
tot el procés de recerca
de feina

Suport per posar en marxa la
teva idea de negoci
bcn.cat/emprenedoria

bcn.cat/treball

Impuls a les empreses per
ser més competitives
bcn.cat/empresa

Formació tecnològica i gratuïta
per a les persones en recerca
de feina, emprenedors,
empreses...
bcn.cat/cibernarium

