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01. Portals d’ocupació
especialitzats

ADL Logística
https://www.adl-logistica.org/bolsa-de-empleo/ 
Web d’una organització privada dedicada a la formació, 
investigació i connexió entre professionals i les empreses del 
sector. Disposa d’una borsa de feina oberta al públic.

Diario Azafata
https://www.diarioazafata.com/ 
Portal d’ocupació amb ofertes professionals i recomanacions, 
on es publiquen les agendes de reclutament de les principals 
operadores d’aviació, pel que fa a les vacants de tripulants de 
cabina de passatgers.  

Institute for Careers and Innovation in Logistics & Supply 
Chain - ICIL
https://icil.org/
Entitat a nivell estatal dedicada a la investigació, formació, 
divulgació i aplicacions empresarials en el sector. Disposa 
d’una borsa de treball per a membres i alumnes de la fundació.

Jobtransport
https://www.jobtransport.com/emploi.aspx 
Portal d’ocupació internacional, majoritàriament francès 
especialitzat en mobilitat, concretament a les fases de 
distribució logística.

Logytalent 
https://logytalent.com/ 
Portal d’ocupació especialitzat en el sector de la Mobilitat 
i Logística, amb especial atenció a les vacants digitals. Està 
impulsat pel Foro de empleo Logístico i disposa d’un servei 
d’atenció personalitzada.

TDR Jobs
https://www.tdrjobs.com/ 
Portal d’ocupació dedicat a la mobilitat, amb especial atenció 
als moviments per carretera i les vacants de transportista.  

Trabajo Aviación
https://trabajoaviacion.es/ 
Portal d’ocupació especialitzat en aeronàutica, especialment 
dedicat a les vacants pròpies de l’aviació. 

SABIES QUE...

Els portals d’ocupació 
especialitzats aglutinen 
ofertes d’una professió o 
sector concret. Són una 
eina útil tant per a les 
empreses, que necessiten 
captar talent cada cop 
més especialitzat, com 
per a les persones que 
busquen feina i volen 
trobar ofertes centrades 
en el seu àmbit d’interès.  
Sovint presenten un 
nombre reduït d’ofertes, 
però més alineades amb 
el teu perfil professional i 
amb menys competència.

FEM FOCUS

El sector logístic és 
clau a Catalunya: l’any 
2020 va aportar el 14% 
del PIB i ocupava unes 
128.000 persones només 
a l’àrea de Barcelona.

RECORDA!

Adapta el teu c. v. a la 
terminologia del sector. 
Incorpora projectes en què 
hagis participat, tasques 
i assoliments, volums 
gestionats, facturacions i 
altres dades que permetin 
valorar la teva experiència. 
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02. Empreses de selecció i 
intermediàries
Adecco
https://www.adecco.es/encuentra-trabajo#sectors 
Empresa de selecció amb un espai específic per ofertes de 
l’àmbit de la logística i el transport.

EURES
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home 
Xarxa europea que gestiona ofertes de diferents països, 
sectors i ocupacions, entre les quals s’hi poden trobar algunes 
de l’àrea de la mobilitat i el transport. 

Grupo CTC
https://grupoctc.com/trabaja-en-grupo-ctc/
Empresa d’outsourcing dedicada a l’externalització de 
processos del sector i que disposa, al seu web, d’una borsa de 
treball d’abast estatal.

Hays
https://www.hays.es/ 
Empresa generalista de selecció que disposa, al seu web, d’un 
espai específic per a cercar ofertes vinculades a la logística i 
l’aprovisionament.

Michael Page
http://www.michaelpage.es/apply.html 
Consultora de selecció generalista que compta amb un espai 
específic al seu web per a filtrar ofertes segons el sector.

Synergie Aero 
https://www.synergie.es/especializaciones/synergie-aero/
Àrea especialitzada de l’empresa Synergie España, que es 
dedica a la selecció i la contractació de perfils a la indústria 
aeronàutica. 
 

SABIES QUE...

L’objectiu d’aquestes 
empreses és seleccionar a 
una persona candidata per 
cobrir un determinat lloc de 
treball de l’empresa client. 
Així, les empreses de treball 
temporal, headhunters o 
empreses de serveis són 
un canal clau per accedir 
a determinades ofertes 
i empreses del sector. 
A més, gestionen múltiples 
vacants al mateix temps, 
de manera que quan 
apliquis a aquestes 
empreses optaràs a ofertes 
de diferents clients.

FEM FOCUS

Els perfils professionals 
amb més demanda són: 
el/la tècnic/a d’enginyeria 
logística, l’enginyer/a en 
mobilitat intel·ligent i 
el/la tripulant de cabina. 

RECORDA!

Cada cop són més les 
empreses intermediàries 
que intervenen, 
especialment, en les 
fases d’emmagatzematge 
(Logística) i les vinculades 
a la distribució (Mobilitat).
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03. Autocandidatura

A) EMPRESES:

Empreses de Mobilitat i Logística:

Acotral
https://www.acotral.com/trabaja-con-nosotros/ 
Empresa que ofereix serveis de mobilitat, nacional i 
internacional, a diferents modes. Mitjançant la pestanya de 
“Trabaja con nosotros”, es pot accedir a les ofertes disponibles 
i/o enviar el c. v. per futures oportunitats.

Alfil Logístics
http://www.alfillogistics.com 
Empresa dedicada als serveis de mobilitat, distribució i 
operacions d’externalització logística. A través de la secció 
“Contact”, pot enviar-se un missatge al Departament de RRHH.

Alsa
https://www.alsa.es/formaempleo/empleo/
Operador de transport de passatge per carretera que ofereix 
serveis d’autocar.

Conffidence
http://conffidence.com/ 
Consultora estratègica que ofereix serveis de seguretat aèria i 
d’avaluació de riscos per a empreses del sector. Pot enviar-se 
el c. v. a la direcció indicada al web.

Dachser
https://www.dachser.es/es/vacantes-103 
Empresa que ofereix serveis integrals en Mobilitat i Logística, 
com són les fases d’emmagatzematge i distribució. Per mitjà 
de la pestanya “Empleo”, es poden consultar les ofertes i/o 
enviar el c. v. per futures oportunitats. 

DHL
https://www.dhl.com/es-es/home/
oportunidades-profesionales.html 
Empresa que ofereix solucions logístiques integrals 
d’emmagatzematge, mobilitat i gestió a nivell internacional. 
Contempla un espai web d’oportunitats professionals per a 
accedir a les ofertes disponibles.

FedEX
https://www.fedex.com/es-es/about/careers.html 
Empresa dedicada a la mobilitat, especialment als enviaments 
exprés a nivell nacional i internacional. Per mitjà de l’espai web 
“Trabajar en FedEx”, pot accedir-se a les vacants disponibles.

SABIES QUE...

Presentar la teva 
candidatura a una empresa, 
sense que aquesta hagi 
publicat cap oferta, és una 
bona manera d’avançar-te 
a les demandes de personal 
i mostrar el teu interès per 
formar part del seu equip. 
Per aconseguir-ho, 
caldrà fer una bona 
autocandidatura: 
acompanya el c. v. 
amb carta i porta un 
seguiment del procés. 
Els resultats no són 
immediats, però optaràs 
a ofertes que encara no 
estan publicades i reduiràs 
al mínim la competència.

FEM FOCUS

Els principals nuclis 
d’activitat logística a 
l’àrea metropolitana de 
Barcelona són l’Aeroport 
del Prat, la Zona Franca, 
el Port i l’Eix Besòs. 

RECORDA!

Les grans empreses 
d’aquest sector acostumen 
a tenir web amb borsa 
de treball o un espai 
per enviar-hi el c. v., on 
filtrar segons l’àrea a què 
et vulguis presentar.
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FERCAM
https://www.fercam.es/es/trabajar-con-nosotros-228.html
Operador logístic especialitzat en la mobilitat per carretera, ferrocarril, marítima i aèria. A través 
de la pestanya “Trabajar con nosotros”, poden trobar-se les ofertes de feina disponibles, a nivell 
estatal i internacional.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya - FGC
https://treballar.fgc.cat/?locale=ca_ES
Operador de mobilitat que gestiona serveis ferroviaris i serveis turístics i de muntanya arreu de 
Catalunya (trens, funiculars, cremalleres, telecadires, telecabines i remuntadors).

Gestair
http://www.gestair.com/es/contacto 
Empresa dedicada a l’aviació executiva i el manteniment aeronàutic, que s’orienta cap a la mobilitat 
aèria no regular. A través de “Contacto”, es pot enviar el c. v. a una determinada àrea de l’empresa.

Globalia
https://jobs.globalia.com/jobs
Borsa de treball del grup Globalia, que inclou empreses de serveis turístics, hotelers i de transport 
aeri i per carretera. A través de l’enllaç s’accedeix a totes les ofertes laborals del grup.

Iberia
https://portal.iberia.es/iberiaEmpleo/
Companyia aèria dedicada a la mobilitat de persones. A través d’aquest vincle, pot accedir-se a les 
ofertes publicades per l’empresa.

Maersk
https://www.maersk.com/careers 
Empresa especialitzada en l’oferta de serveis integrals en Mobilitat i Logística. Disposa d’una borsa 
de treball propia nacional i internacional, a través de la qual poden enviar-se les candidatures. 

Renfe
https://www.renfe.com/es/es/grupo-renfe/talento-y-personas/empleo 
És una empresa depenent del Ministeri de Foment d’Espanya dedicada al transport de passatge i 
mercaderies per via fèrria. Disposa d’ofertes públiques de treball publicades al seu web.

Transports Metropolitans de Barcelona - TMB
https://www.tmb.cat/ca/sobre-tmb/treballa-amb-nosaltres?vl_pk=278
Principal empresa gestora del transport públic de l’àrea metropolitana de Barcelona. A través de 
l’enllaç, pot accedir-se a les diferents vacants.

Empreses d’altres sectors que tenen borsa de treball del seu departament logístic:

Bayer
https://career.bayer.es/es/working-at-bayer/professionals 
Empresa internacional del sector farmacèutic que disposa d’una borsa de treball pròpia amb opció 
de filtrar-la segons categoria.

Coca-Cola
https://es.ccep.jobs/ 
Empresa d’abast internacional especialitzada en la distribució logística d’alimentació i beguda. 
Compta amb una borsa de treball que pot desglossar-se segons l’àmbit professional.
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Danone
https://careers.danone.com/es-global/ 
Grup internacional dedicat al sector de l’alimentació. Presenta una borsa de treball pròpia que pot 
ser desglossada segons departament.

HP
https://jobs.hp.com/
Empresa internacional dedicada a la comercialització de productes tecnològics i serveis 
d’informàtica, entre d’altres. Les ofertes de feina disponibles poden dividir-se segons les àrees 
funcionals.  

Picking Farma
https://www.pickingfarma.com/ca/contacte/ 
Operador logístic farmacèutic que presta serveis integrals de Mobilitat i Logística. A través de la 
pestanya de contacte, pot enviar-se un missatge a l’àrea de RRHH.

Unilever
https://www.unilever.es/careers/
Grup internacional dedicat a la comercialització de productes dels sectors d’estètica i alimentació, 
entre d’altres. Presenta una borsa de treball pròpia amb diferents filtres segons l’àrea professional.

B) DIRECTORIS ESPECÍFICS

Aena
https://www.aena.es/es/josep-tarradellas-barcelona-el-prat/aerolineas-y-destinos/aerolineas.
html
Directori d’aerolínies que operen a l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona - El Prat.

Consorci Barcelona Zona Franca
https://zfbarcelona.es/ca/oportunitats-de-futur/directori-empreses/ 
Espai web on apareixen les diferents empreses del sector a la Zona Franca de Barcelona.

Infologistica.com 
http://www.infologistica.com/ 
Portal d’empreses de Mobilitat i Logística a Espanya, Portugal i Andorra.

Informa
https://www.informa.es/directorio-empresas 
Directori d’empreses que presenta les diverses empreses del sector a Espanya segons la regió i 
l’activitat.
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FEM FOCUS

Les tendències actuals en 
mobilitat són l’optimització 
de rutes en temps real 
i les plataformes de 
mobilitat compartida.

04. Associacions 
professionals i centres 
formatius de referència

A) COL·LEGIS I ASSOCIACIONS PROFESSIONALS

Associació General de Transportistes Autònoms i Pimes de 
Catalunya - AGTC
https://agtc.es/web/inicio/ 
Associació professional dirigida a la defensa i promoció dels 
interessos de les petites empreses i professionals de l’àmbit 
de la mobilitat. 

Barcelona Centre Logístic Catalunya - BCL
https://bcncl.es/ca/ 
Associació que treballa per a la millora de la competitivitat 
i la promoció de Catalunya com a plataforma logística 
euromediterrània.

Centro Español de Logística - CEL
https://cel-logistica.org/ 
Associació d’abast nacional i internacional per a la gestió de la 
cadena de subministrament a Espanya. Compta amb diferents 
programes formatius.

Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
https://www.camins.cat/ca/
Aglutina professionals de totes les especialitats com l’obra 
civil, el transport i la mobilitat

Col·legi Oficial d’Agents i Comissionistes de Duanes - COACAB
http://www.coacab.com/
Organització que ofereix assessorament,  formació, servei de 
consultoria, borsa de treball i una aplicació que agilitza els 
tràmits duaners. 

Colegio oficial de pilotos de la aviación comercial - COPAC
https://www.copac.es/ 
Col·legi professional que vetlla per la professió i ofereix, entre 
d’altres, assessorament a la cerca de feina i a d’altres tràmits 
administratius.

European Association for Forwarding, Transport and Customs 
Services - CLECAT
https://www.clecat.org/ 
Associació d’abast europeu per a la defensa i promoció del 
sector de la Mobilitat i Logística davant les institucions de la 
Unió Europea.

SABIES QUE...

Els col·legis i les 
associacions professionals 
són agrupacions que 
vetllen per la promoció 
i els interessos d’una 
determinada ocupació o 
gremi. Habitualment, els 
serveis que ofereixen són: 
informació, assessorament 
normatiu i legal, formacions 
de reciclatge i borsa de 
treball, on trobaràs ofertes 
específiques del teu perfil. 
A més, adherir-t’hi t’ajudarà 
a contactar amb altres 
professionals i a augmentar 
la teva xarxa de contactes.

RECORDA!

Aquestes agrupacions 
t’ajudaran a actualitzar-te 
amb les formacions més 
demandades del sector, 
com ara: aplicacions 
multiplataforma, 
automatització de 
processos i robòtica 
industrial.
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Gremi de Transports i Logística de Catalunya
http://www.transportsilogistica.org/ 
Associació professional que representa a les empreses i professionals del sector i facilita l’intercanvi 
d’experiències amb d’altres. Està adherit a la patronal Cecot, de la qual rep assessorament en 
qualsevol matèria empresarial. També formen part de Fenadismer, professionals en règim autònom 
i pimes del sector a nivell estatal.

ILI Logística Internacional
http://www.ilionline.com/CAT/index_cat.html 
Associació d’empreses i institucions vinculades a la mobilitat, la logística i la gestió d’infraestructures. 
Fundada per la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Barcelona.

B) UNIVERSITATS I ESCOLES

Cenfolog
http://www.cenfolog.com/ 
Centre de formació en logística que ofereix diferents cursos i píndoles formatives. També disposa 
de fòrums interactius i informació sobre les novetats del sector.

Centre d’Estudis Superiors d’Aviació - CESDA
https://www.cesda.com/ 
Oferta formativa en pilot d’aviació ubicada a Reus (Tarragona). Compta amb d’altres cursos i serveis 
d’assessorament professional. És un centre de formació vinculat a la Universitat Rovira i Virgili.

Confederació Espanyola de Formació del Transport i la Logística - CEFTRAL
https://www.ceftral.es/ 
Centre que ofereix cursos i programes formatius relacionats amb la mobilitat i d’altres branques 
que se’n deriven. Són oferts per la Confederació Espanyola de Formació del Transport i la Logística 
(Madrid).

Escola d’aprenents SEAT
https://www.aprendices.seatformacion.com/titulaciones?lang=ca
Cicles Formatius de Grau Superior de la família professional: “Transport i manteniment de vehicles”.

Escola d’Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona – UAB
https://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus/masters/masters-1345737394357.html
Graus i programes de màster en l’àmbit de la Mobilitat i la Logística. 

Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
https://eetac.upc.edu/ca
Aquest és un centre de la Universitat Politècnica de Catalunya on es poden cursar graus i programes 
de màster en l’àmbit de la Mobilitat i la Logística.

Escola Superior d’Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa - ESEIAAT
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis
Centre de la Universitat Politècnica de Catalunya on s’ofereixen graus i programes de màster en 
l’àmbit de la Mobilitat i la Logística.

Institut de Formació Contínua – IL3
https://www.il3.ub.edu/ca/master-innovacio-logistica-solucions-supply-chain-management
En aquest centre de la Universitat de Barcelona s’hi poden cursar programes de màster en l’àmbit 
de la Mobilitat i la Logística.
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Universitat de Barcelona - UB
http://www.ub.edu/comercio-internacional/master/master-en-logistica-y-comercio-internacional/
La Facultat de Dret de la UB ofereix graus i programes de màster o postgrau en l’àmbit de la Mobilitat 
i la Logística. 

Universitat Politècnica de Catalunya -UPC
https://camins.upc.edu/ca/estudis/master
A Barcelona, a UPC ofereix graus, programes de màster i de doctorat en l’àmbit de la Mobilitat i la 
Logística a través de l’Escola tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
(ETSECCPB) i de l’Escola de Doctorat. 
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SABIES QUE...

El networking, sigui en línia 
o presencial, et facilitarà 
l’accés a algunes ofertes 
que no es publiquen als 
canals habituals i, al mateix 
temps, et permetrà ampliar 
la teva xarxa de contactes. 
Tanmateix, per fer 
networking amb èxit, cal 
enfocar la relació com un 
intercanvi, a través del 
qual pots rebre i compartir 
informació útil. Per tant, 
fes-te visible, interactua 
i comparteix! A canvi, 
t’arribaran oportunitats, 
propostes i recomanacions 
que impulsaran la teva 
recerca de feina.

FEM FOCUS

Les dades massives (o big 
data) permeten recopilar i 
tractar dades per millorar 
els processos en la cadena 
de subministrament. 

05. Networking

A) ORGANITZACIONS

Clúster Catalonia Logistics
https://www.catalonialogistics.com/
Format per empreses relacionades amb la cadena de valor 
del sector de la logística, del transport i la distribució de 
mercaderies.

 Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya - CIAC
https://www.ciac.cat
Empreses associades amb activitat d’R+D+I vinculades a la 
indústria de l’automòbil a Catalunya.

Clustermoto
http://clustermoto.org/
Engloba empreses i entitats relacionades amb les motocicletes 
i els ciclomotors, per a generar noves oportunitats de negoci, 
processos d’innovació i competitivitat.

European Logistics Association - ELA
https://www.elalog.eu/ 
Federació de més de 30 d’associacions nacionals que cerca 
representar la professió, fer networking i professionalitzar el 
sector.

Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística 
- ITENE
https://www.itene.com/ 
Centre tecnològic especialista en I+D d’embalatge, Mobilitat i 
Logística. Compta amb un catàleg extens de serveis (projectes, 
assajos, esdeveniments…).

In-Move by RailGrup
https://www.railgrup.net/
Agrupa més de 100 empreses de la indústria i el sector ferroviari 
per afavorir la cooperació en projectes d’innovació, tecnologia 
i formació, així com la defensa dels interessos col·lectius del 
sector.

Madrid Aerospace Cluster
https://www.linkedin.com/company/
madrid-aerospace-cluster/?originalSubdomain=es 
Agrupació empresarial que promou la innovació del sector, 
participa en projectes europeus i organitza esdeveniments. 

Observatorio del Transporte y la Logística en España - OTLE
https://observatoriotransporte.mitma.es/
Portal web referent de consulta i anàlisi d’agents relacionats 
amb la Mobilitat i Logística.

RECORDA!

Treballa la teva marca 
personal. En aquest sector 
l’anglès, els coneixements 
d’e-commerce, el domini 
de software logístic o 
els carnets són molt 
valorats, així que si els 
tens: destaca-ho!  
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 B) RECURSOS DIGITALS

Fly News
https://fly-news.es/ 
Revista especialitzada en aeronàutica.

Logística Profesional
https://www.logisticaprofesional.com/ 
Revista especialitzada en logística.

TodoTransporte
https://www.todotransporte.com/ 
Revista especialitzada en transport.



13
Mobilitat i Logística 
Recursos per a la recerca de feina

FEM FOCUS

L’aplicació de la robòtica 
ha agilitzat processos i ha 
facilitat el repartiment 
d’última milla, prestant 
servei a la clientela final.

SABIES QUE...

L’assistència a jornades o 
esdeveniments és una font 
de coneixement i d’interès 
per a qualsevol professional. 
Les conferències i xerrades 
que se celebren, són útils 
per conèixer les noves 
tendències del sector. 
També acostumen a incloure 
espais de networking, 
que fomenten l’aparició 
de col·laboracions i 
oportunitats professionals.
En definitiva, aquesta 
és una bona manera 
d’actualitzar-te i 
contactar amb empreses 
del teu sector.

RECORDA!

El SIL és un punt de trobada 
de tota l’activitat logística 
internacional, especialment 
del Sud d’Europa. 
Una fira on descobrir 
les últimes novetats i 
tendències del sector.

06. Jornades i 
esdeveniments
Automobile Barcelona
http://www.automobilebarcelona.com/
Esdeveniment automobilístic destinat a consumidors/es 
finals de tot Europa, on es presenten les novetats més recents 
del sector.

Dinner Logística (Digital 1to1)
https://www.digital1to1.com/logistica-dinner-barcelona/ 
Congrés de logística, dedicat a les novetats digitals dins els 
processos logístics.

Easyfairs (Feria Logistic)
https://www.easyfairs.com/event_type/ 
Accés a múltiples jornades sobre logística, especialment 
d’emmagatzematge i manutenció. Hi destaca la Feria Logistic, 
celebrada a Madrid. 

Saló internacional de la Logística i la Manutenció (SIL 
Barcelona)
https://www.silbcn.com/es/index.html 
Saló Internacional de la logística que se celebra a Barcelona.

Smart City Expo World Congress
https://www.smartcityexpo.com/
Congrés que reuneix a professionals, governs i organitzacions  
per promoure  la  creació de ciutats innovadores i sostenibles.

Tomorrow Mobility World Congress
https://www.tomorrowmobility.com/
Congrés per a l’acceleració de la mobilitat urbana sostenible 
i intel·ligent, que també compta amb una plataforma digital 
activa durant tot l’any.

W Connecta
https://www.wconnecta.com/es/ 
Congrés de mobilitat (especialment per carretera) que se 
celebra a Barcelona. 


