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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 la Logística.  

 

 

Els principals recursos i canals d’aquest sector estan agrupats en els següents apartats: 
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Consell 

 

01. Portals d’ocupació especialitzats 

Relació dels principals llocs web especialitzats del sector que es poden trobar a Internet. 

 

 

Empleo Logístico 

Web on es publiquen ofertes de feina vinculades al transport i la logística. També hi trobaràs 

informació del sector, formació i noticies. 

http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php 

 

Fundación ICIL 

Entitat a nivell estatal dedicada a la investigació, formació, divulgació i aplicacions 

empresarials en logística. Disposa d’una borsa de treball per a socis i alumnes de la fundació. 

http://www.icil.org/category/bolsa-de-trabajo/ 

 

Job transport 

Portal d’ocupació especialitzat en el sector del transport, la logística i la  distribució.  

http://www.jobtransport.es/ 

 

Logisnet 

Portal especialitzat en perfils implicats en la cadena de subministrament 

http://www.logisnet.com/es/bolsa-empleo-cadena-suministro-logistica-transporte/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Accedir a les borses de treball més representatives del sector és interessant 

en el cas, sobretot, de voler ampliar el camp de recerca a altres perfils 

professionals del sector. A més, et permet conèixer empreses que t’haurien 

pogut passar desapercebudes. 

http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php
http://www.icil.org/category/bolsa-de-trabajo/
http://www.jobtransport.es/
http://www.logisnet.com/es/bolsa-empleo-cadena-suministro-logistica-transporte/
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02. Empreses de selecció i 

intermediaris 

Relació d’empreses i entitats intermediàries especialitzades en aquest sector i que de manera 

permanent realitzen processos de recerca i selecció de professionals. 

 

 

Logística e Ingeniería de Servicios  

Empresa d’outsourcing dedicada a l’externalització de processos que actua en diversos àmbits 

industrials. 

http://www.lis-externalizacion.com/cat/empleo.php 

 

CTC Business Proces Outsourcing 

Gestiona cadenes de subministrament i processos industrials. Ofereix treball a nivell estatal. 

http://grupounoctc.asp.infojobs.net/ 

 

Hays  

Aquesta empresa generalista de selecció disposa al seu web d’un espai específic per fer 

recerca d’ofertes vinculades a logística i compres. 

https://m.hays.es/search/?q=hays&location=&locationId=&locationSet=&locationLevel= 

 

Martinez Campo 

Selecció de personal especialitzada en l'àrea del transport internacional, trànsit, logística i 

distribució.  

http://www.martinez-campo.com/puestos.php 

 

Michael Page 

Consultoria generalista de selecció que disposa al seu web d’un espai específic per fer cerca 

d’ofertes relacionades amb logística i compres. 

http://www.michaelpage.es/apply.html 

 

 

http://www.lis-externalizacion.com/cat/empleo.php
http://grupounoctc.asp.infojobs.net/
https://m.hays.es/search/?q=hays&location=&locationId=&locationSet=&locationLevel=
http://www.martinez-campo.com/puestos.php
http://www.michaelpage.es/apply.html
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03. Autocandidatura 

Relació d’empreses i entitats protagonistes del sector a les que es pot adreçar una proposta de 

col·laboració o d’incorporació laboral. 

 

 

a) Empreses del sector: 

 

Alfil Logístics  

Empresa que ofereix serveis de transport, distribució i operacions d’externalització logística.  A 

través de la secció “contacte”, es pot enviar un missatge al Departament de RRHH. 

http://www.alfillogistics.com 

 

AZCAR 

Empresa proveïdora de serveis de distribució i logística a la Peninsula Ibèrica. 

http://www.azkar.com/azkar/es/Job-Vacancies_267.htm 

 

DHL 

Ofereix solucions logístiques integrals de transport a nivell internacional. Té un apartat 

d’oportunitats professionals, des del qual es poden consultar les ofertes disponibles. 

http://www.dhl.es/es/carreras_profesionales/puestos.html 

 

Exel Logistics Ibérica 

Filial a Espanya de l'operador internacional Exel. Es poden enviar consultar les ofertes de 

treball dins de l’apartat “Join Our Team”  filtrant-les per categories.  

http://exel.com/Join-Our-Team 

 

FERCAM 

Operador Logístic especialitzat en transport per carretera, ferrocarril, marítim i aeri. El web 

conté un espai on es troben les ofertes de feina disponibles, a nivell estatal i internacional. 

http://www.fercam.com/es/trabaja-con-nosotros/job-opportunities/  

 

Grup Logista  

Grup d’empreses relacionades amb la logística i el transport, com Nacex, Integra2 o Logista 

Pharma. Per consultar les ofertes de feina, s’ha d’entrar en la fitxa que té l’empresa al portal 

d’Infojobs. 

http://logista.asp.infojobs.net/home/index.xhtml 

 

Institut Cerdà 

Ofereix serveis de consultoria en àmbits relacionats amb la logística i la distribució, entre 

d’altres. Disposa d’un apartat d’ofertes de feina. 

http://www.icerda.org/cat/treballa-amb-nosaltres/cms/31   

 

Marmedsa 

Empresa que ofereix serveis marítims i logístics a nivell estatal. Des del web es pot enviar la 

candidatura. 

http://www.marmedsa.com/es/politica-recursos-humanos-trabaja-nosotros.php# 

 

Port de Barcelona  

Web de l’entitat que gestiona l’Autoritat Portuària on es poden consultar les ofertes de treball 

d’aquest organisme. 

http://www.portdebarcelona.cat/ca/web/autoritat-portuaria/ofertas-de-empleo 

 

http://www.alfillogistics.com/
http://www.azkar.com/azkar/es/Job-Vacancies_267.htm
http://www.dhl.es/es/carreras_profesionales/puestos.html
http://exel.com/Join-Our-Team
http://www.fercam.com/es/trabaja-con-nosotros/job-opportunities/
http://logista.asp.infojobs.net/home/index.xhtml
http://www.icerda.org/cat/treballa-amb-nosaltres/cms/31
http://www.marmedsa.com/es/politica-recursos-humanos-trabaja-nosotros.php
http://www.portdebarcelona.cat/ca/web/autoritat-portuaria/ofertas-de-empleo
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Maersk Logistics  
Multinacional líder en solucions logístiques a nivell mundial.  

http://www.maersk.com/en/the-maersk-

group/career/vacancies?t=jobs&jl=EN&c=Spain&cnt=Europe  

 

PKW Logistik Iberia 

Empresa que presta serveis de logística, manipulació, transport nacional i internacional per 

carretera i consultoria en transport i logística. A la secció de contacte del web, hi ha un espai 

habilitat per poder enviar la candidatura.  

http://www.pkw.es/#!contacte/cn3p  

 

Redur  

Realitza activitats de serveis logístics especialitzats en emmagatzematge, transport per 

carretera i distribució de mercaderies, tant en l'àmbit estatal com internacional.  

http://www.redur.es/contacto/trabaja-con-nosotros 

 

Rolling 

Empresa de transports operativa a Catalunya, ofereix serveis de coordinació per a projectes 

logístics. 

http://roolling.blogspot.com.es/p/busquem.html 

 

SPAIN-TIR 

Operador logístic especialitzat en serveis d’emmagatzematge i transport terrestre, marítim i 

aeri a nivell estatal i internacional.  

http://www.logistics.dbschenker.es/log-es-es/carrera/trabaja_con_nosotros.html 

 

Transaher 

Organització especialitzada en serveis de transports i emmagatzematge. A Catalunya tenen 

seu a Montornès del Vallès. Des del web es pot enviar la candidatura. 

http://www.transaher.es/index.php/unete-a-nosotros 

 

ZAL 

Zona d'Activitats Logístiques del Port de Barcelona. Manpower és l’empresa que gestiona la 

demanda de perfils de logística dins del ZAL. Des del web s’indica com contactar amb la 

persona responsable de l’oficina de referència de Manpower.  

http://www.zal.es/ca-es/serveis-de-valor-afegit/ciutat-de-serveis/gestio-persones.html 
 

 

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

 

Bayer 

Grup internacional de la indústria químico-farmacèutica. Accés a  la secció d'ofertes de treball 

per categoria de serveis logístics. 

http://career.bayer.es/es/job-

search/?accessLevel=&functional_area=sap_fa_21&country=ES&location=&company=&fullt

ext= 

 

Coca Cola Iberian Partners  

Empresa d’abast internacional especialitzada en la distribució logística d’alimentació i beguda. 

http://www.cocacolaiberianpartners.com/empleo 
 
MercaBarna 

Mercat central on es congreguen centenars d’empreses dedicades a l'aprovisionament 

d'aliments frescos als ciutadans. A la secció de “contacte” del web es troben les dades de 

contacte de RRHH per contactar amb aquest departament. 

http://www.mercabarna.es/contacte/ 
 

http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/career/vacancies?t=jobs&jl=EN&c=Spain&cnt=Europe
http://www.maersk.com/en/the-maersk-group/career/vacancies?t=jobs&jl=EN&c=Spain&cnt=Europe
http://www.pkw.es/#!contacte/cn3p
http://www.redur.es/contacto/trabaja-con-nosotros
http://roolling.blogspot.com.es/p/busquem.html
http://www.logistics.dbschenker.es/log-es-es/carrera/trabaja_con_nosotros.html
http://www.transaher.es/index.php/unete-a-nosotros
http://www.zal.es/ca-es/serveis-de-valor-afegit/ciutat-de-serveis/gestio-persones.html
http://career.bayer.es/es/job-search/?accessLevel=&functional_area=sap_fa_21&country=ES&location=&company=&fulltext
http://career.bayer.es/es/job-search/?accessLevel=&functional_area=sap_fa_21&country=ES&location=&company=&fulltext
http://career.bayer.es/es/job-search/?accessLevel=&functional_area=sap_fa_21&country=ES&location=&company=&fulltext
http://www.cocacolaiberianpartners.com/empleo
http://www.mercabarna.es/contacte/
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Consell 

Nutrexpa 

Grup del sector alimentari. Des dels webs de les empreses filials Adam Foods i Idilia Foods,  es 

pot enviar la candidatura entrant als seus apartats de “contacte”.  

http://www.nutrexpa.es/page.aspx 

 

Picking Farma 

Operador Logístic Farmacèutic amb centres a Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès. 

Des del web es pot enviar la candidatura. 

http://www.pickingfarma.com/ca/operador-logistic-farmaceutic/rrhh.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Directoris específics: 

 

Barcelona Plataforma Logística 

Llistat d’empreses de logística  i transport,  de la província de Barcelona.  

http://www.barcelona-plataformalogistica.com/directorio/mapa.asp 

 

Catalunya Transportes 

Llistat d’empreses de logística  i transport,  a nivell territorial.  

http://www.catalunyatransportes.com/ca/directorio/mapa.asp 

 

El Consorci  

Directori d’empreses ubicades a la Zona Franca de Barcelona. També té un apartat de “treballa 

amb nosaltres”. 

http://www.elconsorci.net/aspx/que_es_consorci.aspx 

 

Infologistica.com 

Portal d’empreses de logística industrial de serveis a Espanya, Portugal i Andorra. 

http://www.infologistica.com/ 

 

Ministerio de Fomento 

Web del Ministerio de Fomento del Gobierno de España. A la secció “GRUPO FOMENTO” 

trobaràs el llistat de companyies pertanyents al Ministeri.  

http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/default.htm 

Hi ha moltes empreses pertanyents a altres sectors que compten amb un departament 

de logística i emmagatzematge propis. Pensa en aquelles activitats econòmiques que, 

per dur a terme la seva tasca, necessiten suport logístic continuat, com ara, empreses 

del sector alimentari, automoció, siderometal·lúrgic, de distribució farmacèutica, 

tèxtil... i investiga quines oportunitats ofereixen dins del seu departament de logística. 

http://www.nutrexpa.es/page.aspx
http://www.pickingfarma.com/ca/operador-logistic-farmaceutic/rrhh.html
http://www.barcelona-plataformalogistica.com/directorio/mapa.asp
http://www.catalunyatransportes.com/ca/directorio/mapa.asp
http://www.elconsorci.net/aspx/que_es_consorci.aspx
http://www.infologistica.com/
http://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/default.htm
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Consell 

 

04. 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. 

 

 

CEL Centro Español de Logística 

Associació que dóna servei a la comunitat logística. Disposa d’un cercador de formacions, 

publicacions i de borsa de treball.  

http://www.cel-logistica.org/servicios/bolsa-de-empleo.html 

 

ILI Logística Internacional 

Associació d'empreses i institucions vinculades al Transport, Logística i Comerç Internacional. 

El seu web disposa d’un cercador de formacions. 

http://www.ilionline.com/CAT/index_cat.html  

 

ITENE Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística 

Centre tecnològic especialista en I+D d’embalatge, transport i mobilitat i logística.  

http://www.itene.com/va/treballa-en-itene 

 

 

Universitats i Escoles: 

 

Cenfolog 

Centre de formació logística que ofereix diferents cursos i formació operativa. El web també 

mostra informació sobre fòrums  i notícies relacionades amb el sector de la logística. 

http://www.cenfolog.com/ 

 

EAE Business School 

Accés a l’oferta formativa de màster en Logística i Operacions. 

https://www.eae.es/masters-y-posgrados.html  

 
UAB – Universitat Autònoma de Barcelona 

El web conté informació de màsters i postgraus, entre d’altra informació d’interès.  

http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-1345663347033.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un dels perfils més demandats dins de l’àrea de Logística, darrerament, estan  sent els 

que es relacionen amb activitats d’Import/Export, donat l’augment d’operacions 

d’exportació en les empreses catalanes. Destacar en el currículum els coneixements 

que et permetin desenvolupar aquestes tasques pot ser un reclam per als 

seleccionadors/ores. 

http://www.cel-logistica.org/servicios/bolsa-de-empleo.html
http://www.ilionline.com/CAT/index_cat.html
http://www.itene.com/va/treballa-en-itene
http://www.cenfolog.com/
https://www.eae.es/masters-y-posgrados.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-1345663347033.html
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Consell 

05. Networking 

Espais i plataformes on podràs trobar altres professionals del sector, empreses i entitats que 

lideren i dinamitzen el sector.  

 

 

Barcelona Centre Logístic  

Plataforma que compta amb la participació dels actors responsables de la cadena logística. 

Pots consultar  el directori d’empreses associades i centres de formació. 

http://www.bcncl.es/ca/ 
 

Logística Profesional  

Revista especialitzada en el sector Logística.  

www.logisticaprofesional.com 

 

Observatorio de Transporte i Logística  

Portal referent de consulta i anàlisi d’agents relacionats amb el transport i la logística. 

http://observatoriotransporte.fomento.es/OTLE/lang_castellano/ 

 

Viadeo  

Xarxa virtual de contactes amb forta presència dins de l'àmbit francòfon, on es pot contactar 

amb professionals del sector logística entre d'altres. 

http://www.viadeo.com 

 

Xing   

Xarxa virtual de contactes que va adquirir “neurona” i “e-conozco”, i on es pot entrar en 

contacte amb diferents professionals del sector de la logística. 

http://www.xing.es 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Per exemple: 

 ICIL Institut Català d’investigació logística: 

http://www.linkedin.com/groups?gid=1359697&goback=%2Enpp_abc*5log%25C3%25

ADstica%2F48%2F1%2F833&trk=prof-groups-membership-name 
 

 Logística y Transporte 

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=152951&trk=anet_ug_hm  

 

 Logistics and Supply Chain Professionals 

https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=48694&trk=anet_ug_hm 

 

 Spanish Logistic Leadership: 

http://www.linkedin.com/grp/home?gid=4859260&goback=%2Enpp_abc*5log%25C3

%25ADstica%2F48%2F1%2F833 

El sector logístic és molt ampli i engloba moltes empreses, pel que fa a les ofertes 

es mouen per diversos canals i es fa difícil estar informat de totes les vacants. Ser 

actiu en xarxes com LinkedIn et pot permetre estar al dia d’ofertes que el sector no 

publica en canals “tradicionals” i en canvi mou a través de contactes. Per això pot 

ser interessant participar en grups específics de l’àmbit logístic. 

http://www.bcncl.es/ca/
http://www.logisticaprofesional.com/
http://observatoriotransporte.fomento.es/OTLE/lang_castellano/
http://www.viadeo.com/
http://www.xing.es/
http://www.linkedin.com/groups?gid=1359697&goback=%2Enpp_abc*5log%C3%ADstica%2F48%2F1%2F833&trk=prof-groups-membership-name
http://www.linkedin.com/groups?gid=1359697&goback=%2Enpp_abc*5log%C3%ADstica%2F48%2F1%2F833&trk=prof-groups-membership-name
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=152951&trk=anet_ug_hm
https://www.linkedin.com/grps?home=&gid=48694&trk=anet_ug_hm
http://www.linkedin.com/grp/home?gid=4859260&goback=%2Enpp_abc*5log%25C3%25ADstica%2F48%2F1%2F833
http://www.linkedin.com/grp/home?gid=4859260&goback=%2Enpp_abc*5log%25C3%25ADstica%2F48%2F1%2F833
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Consell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfils i grups d’interès com:  

 

 SmartLogistic 4.0: https://twitter.com/myaLogistica 

 Retos logísticos: https://twitter.com/retoslogisticos 

 

 

 

 

Estructura de manera clara el teu CV relacionant els projectes on has 

participat, les tasques i assoliments que has aconseguit. Aprofita per a posar-

hi indicadors com volums gestionats, facturacions, i d’altres dades que 

permetin valorar la teva experiència. Si incorpores terminologia específica 

també mostraràs una millor adequació al lloc de treball a què et postules. 

https://twitter.com/myaLogistica
https://twitter.com/retoslogisticos
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Consell 

 

06. 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 

 

 

SIL  

Saló Internacional de la logística que es celebra a Barcelona. 

http://www.silbcn.com/es/index.php 

 

ALACAT 

Congrés de la Federació d’Associacions Nacionals d’agents de càrrega i operadors logístics.  

http://www.alacat2016.com/alacat.php 

 

Feria Logistic 

Congrés d’emmagatzematge, manutenció i logística, que es celebra a Madrid. 

http://www.easyfairs.com/es/events_216/empack-2015_65980/logistics-madrid-2015_66023/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També pots mantenir-te informat seguint centres i entitats com: 

 

 Cel logística:  http://www.cel-logistica.org/actividades/jornadas-logisticas-cel.html 

 CITET: http://www.citet.es/eventos.aspx 

 LogisticsIberia: https://twitter.com/LogisticsIberia 

 SIL: https://twitter.com/SILBARCELONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe elaborat per www.impento.es 

Si t’estàs plantejant entrar al sector per primer cop, hauràs d’adaptar molt bé el 

teu CV. Ressalta els idiomes, l’experiència en gestió de projectes, l’ús avançat en 

informàtica. Si ja formes part del sector, treballa la teva marca personal, entrena 

un bon elevator pitch i destaca el domini dels software de gestió logístics. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.silbcn.com/es/index.php
http://www.alacat2016.com/alacat.php
http://www.easyfairs.com/es/events_216/empack-2015_65980/logistics-madrid-2015_66023/
http://www.cel-logistica.org/actividades/jornadas-logisticas-cel.html
http://www.citet.es/eventos.aspx
https://twitter.com/LogisticsIberia
https://twitter.com/SILBARCELONA
http://www.impento.es/


 

 

 

       

 

 

Descobreix  

tot el que 

Barcelona 

Activa  

t’ofereix 

 

 

 

 

Acompanyament durant  
tot el procés de recerca  
de feina  

bcn.cat/treball 

Suport per posar en marxa la 
teva idea de negoci 

bcn.cat/emprenedoria 

 

 

 

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

bcn.cat/cibernarium 

Impuls a les empreses per 
ser més competitives 

bcn.cat/empresa 

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/
http://w144.bcn.cat/cibernarium/cat/index.do
http://empresa.barcelonactiva.cat/empresa/cat/

