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 activa.
Els principals recursos i canals d’abast general d’aquest document estan agrupats en els
següents apartats:
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01. Portals d’ocupació especialitzats
Relació dels principals llocs web d’abast general que es poden trobar a Internet.

Career Builder España
Ofertes de llocs de treball categoritzades per sectors que inclou blog de suport.
http://www.careerbuilder.es/
Experteer.com
Portal que dóna accés a ofertes per a professionals de direcció i que facilita la
intercomunicació entre candidats i headhunters.
https://www.experteer.es/landingpage/ES_Brand/ESG23?g_adid=86031207568&g_nt=S&g_q
w=experteer&g_mt=e&gclid=CIq644SXwsgCFUK7GwodQx0Cow
Jobandtalent
Plataforma que permet fer una cerca d’ofertes de feina, a nivell estatal i internacional. També
disposa d’un cercador de cursos.
http://www.jobandtalent.com/es/buscar-ofertas-de-empleo
Infoempleo
Conté seccions de consells, cercador de cursos i ofertes de treball de diversos sectors, d’abast
estatal i internacional.
www.infoempleo.com
Infofeina
Portal d’ofertes de treball centrades especialment a Catalunya, també disposa d’un cercador
d’abast internacional.
www.infofeina.com
Infojobs
Portal d’ocupació amb un volum molt elevat d’ofertes de feina multisectorials. Inclou
informació i continguts de suport per als candidats.
www.infojobs.net
Laboris
Mostra ofertes de feina a nivell estatal i, conté també apartats de consells, un espai dedicat a
l’emprenedoria, un cercador de cursos i oposicions.
http://www.laboris.net/
Monster
Inclou consells i una relació d’empreses destacades que tenen processos de selecció oberts,
així com un cercador amb ofertes de feina d’abast estatal i estranger.
http://www.monster.es/
Trabajos
S’hi troben ofertes de feina d’abast estatal i estranger. Inclou un cercador de cursos i formació.
www.trabajos.com
Trobaré feina
Mostra ofertes de feina a Catalunya, amb un selector per comarques.
www.trobarefeina.cat
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Xarxa Xaloc / Xarxa Local d’Ocupació
Ofertes de feina que són gestionades pels Serveis Locals d’Ocupació de Catalunya.
http://www.diba.cat/slo/

Consell
Els portals d’ocupació a Internet són una bona eina per a la recerca de feina. Ara bé,
cal disposar d’un CV ben treballat i introduir-lo a les seves bases de dades de manera
adient. Un cop fet, és interessant anar-lo actualitzant així que vagis millorant el teu
perfil amb cursos, tallers i jornades.

a) Metacercadors:
Job Rápido
Cercador d’ofertes de feina publicades en diferents llocs webs com portals d’ocupació, webs
d’empreses, de consultories de selecció, ETT’s, etc.
http://es.jobrapido.com/
Indeed
Metacercador d’ofertes de feina publicades en borses de treball, portals d’ocupació i altres
vies. També permet publicar el CV
http://www.indeed.es/
Trovit
Permet publicar el CV i fer cerca d’ofertes de feina per lloc de treball o per empresa i província.
Els resultats que mostra és un recull de les diferents publicacions fetes a portals d’ocupació,
empreses, etc.
http://empleo.trovit.es/

Consell
Els metacercadors són eines que et permeten cercar entre totes les ofertes de feina
que es publiquen a Internet. Des d’una sola plana web es pot accedir a les ofertes de
feina publicades en diferents llocs webs, organitzades en funció del criteri de cerca
que hagis introduït.

b) Portals especialitzats:
També poden ser d’interès, portals d’ocupació especialitzats per edat, gènere, etc. Alguns
exemples són:
Barcelonès Jove
Consells i enllaços d’interès per trobar feina especialitzat en joves.
http://www.barcelonesjove.net/area/treball
Discapnet
Web que inclou consells, recursos i eines per trobar feina dirigit a persones amb discapacitat.
www.discapnet.es
Fundación Adecco
Ofertes de treball a nivell estatal especialitzat en persones amb dificultats afegides d’inserció.
http://www.fundacionadecco.es/Home/Home.aspx
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Mercadis
Portal d’ofertes de treball a nivell estatal dirigit a persones amb discapacitat.
www.mercadis.com

Primer Empleo
Consells i enllaços d’interès per trobar la primera feina. Inclou moltes ofertes de pràctiques
laborals.
www.primerempleo.com

c) Borses de treball:
CIDO
Borsa de treball que gestiona la Diputació de Barcelona on es publiquen les ofertes
d’administracions públiques locals.
www.diba.cat/cido/
Directori de Borses de Treball
La Generalitat de Catalunya publica en el seu web, un directori d’empreses i de borses de
treball a Internet diferenciades per col·lectius i sectors.
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/oficina_jove_de_treball/recerca_de_feina/on_trob
ar_feina/trobar_feina_per_internet/borses_de_treball/
Empleáte SEPE
Borsa de treball gestionada pel SEPE, Servicio de Empleo Público Estatal.
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
Feina Activa
Borsa de treball gestionada pel SOC, Servei Català d’Ocupació . Inclou un cercador territorial.
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
Plataforma Empresa Ocupació
Borsa de treball gestionada per Barcelona Activa. Permet la introducció de CV i l’accés a formar
part del servei d’intermediació que realitza l’entitat amb les ofertes de treball rebudes.
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina19933/acces-a-lesofertes-de-feina.do

Consell
A més de les borses de treball genèriques o transversals n’hi ha d’específiques per
sectors o col·lectius. Busca als col·legis professionals, gremis i entitats
representatives, doncs normalment en tenen.
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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.

a) Empreses de Treball Temporal:
Adecco
Empresa de treball temporal d’abast estatal.
www.adecco.es
Arsett
Empresa de treball temporal amb activitat principal a Catalunya.
www.arsett.com
Denbolan
Empresa de treball temporal d’abast estatal, també és consultora i realitza selecció.
www.denbolan.com
Eurofirms
Mostra directament les ofertes disponibles amb filtres territorials i de funció.
www.eurofirms.es
Faster
Serveis d’ETT, de selecció i recruitment a nivell estatal.
www.faster.es
Flexiplan
Consultora en RRHH pertanyent al grup Eulen, que ofereix serveis de treball temporal,
col·locació i recol·locació.
http://flexiplan.eulen.com/
Grupo Constant
Grup d’empreses especialitzades en serveis d’ETT, outsourcing i facilities.
www.grupoconstant.com
Iman Temporing
Incorpora un selector d’ofertes per sectors i col·lectius.
http://www.imancorp.es/esp/19/trabajo-temporal.html
Manpower
ETT d’abast internacional amb un cercador d’ofertes al seu web, on també es pot registrar el
CV.
www.manpower.es
Marlex
ETT d’àmbit català amb més de 20 oficines.
www.marlex.net
Nortempo
Empresa de serveis integrals en RRHH que inclouen el treball temporal.
www.nortempo.com
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Randstad
ETT d’abast internacional que, des del seu web, permet consultar els processos que tenen en
marxa.
www.randstad.es
Tempjob
El web permet enviar el CV i a través de la seva fitxa d’empresa al portal Infojobs, es poden
consultar les seves ofertes.
www.tempjob-ett.com

b) Empreses de selecció i recruitment:
ABZ Rosvel
Presta serveis de consultoria en les àrees de RRHH, organització empresarial i alta direcció. Es
pot contactar amb ells via email.
http://www.abzrosvel.com/catala/cempresa/empresa_fr.htm
AD Consultoria en Recursos Humanos
Permet enviar el CV i formar part de les ofertes de feina que publiquen.
http://www.analisisydesarrollo.com/futur-laboral.php
Adqualis Human Results
Ofereix serveis de reclutament, selecció i avaluació professional. Accés a ofertes de feina de
tercers.
https://bcn.adqualis.com/itgeis/eis036.rtml
Agrupa & Riba Nogués
Consultora de RRHH a nivell estatal i internacional. Es pot contactar amb ells a través de
l’email.
http://agrupa.com/web/contacto
ANOVA
Ofereix serveis de consultoria, outsourcing i formació. Accés a formar part del seu equip
enviant CV i emplenant el formulari.
http://www.anovagroup.es/es_CAT/recursos-humanos.html
BCN Consultores en Desarrollo de Recursos Humanos
Ofereix serveis d’avaluació de competències, desenvolupament de persones i consultoria
d’organitzacions.
http://www.bcnconsultores.com/seleccio.php
Bearn & Gray
Ofereix serveis a les empreses relacionats amb el sector. Es pot enviar candidatura a l’apartat
de “contacto”.
http://www.bearnygray.com/
Boyden
Ofereix serveis de consultoria i recerca de directiu a nivell internacional. Accés a presentar
candidatura a través del seu formulari. https://www.boyden.com/index.html
Catenon
Empresa internacional de selecció de professionals. Al seu web publiquen els processos de
selecció que tenen oberts.
www.catenon.com
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Ceice
Consultora que ofereix serveis a multinacionals i PYMES. Disposa d’un apartat de consulta de
les ofertes de feina vigents.
http://www.ceice.com/ofertas.asp
D&M Asesores Consultores
Consultora especialitzada en la recerca, selecció i avaluació de directius, càrrecs intermedis i
personal qualificat.
http://www.dmasesores.com/consultoria-en-rrhh
Esnet
Companyia especialitzada en la consultoria i gestió d’empresa. Permet adjuntar CV i consultar
les ofertes de feina.
http://www.esnet.es/cas/Ofertas
Experis (Grupo Manpower)
Web de l’empresa de selecció que forma part del grup Manpower.
www.experis.es
Grupo RH Asesores
Companyia especialitzada en consultoria de RRHH. Permet enviar el CV o consultar les ofertes
en curs.
http://www.gruporh-barcelona.com/index.php?mmod=staticContent&file=forms&catID=2
Hays
Empresa internacional de selecció i recruitment.
www.hays.es
Hudson
Consultoria de selecció i recerca de perfils. Disposa d’un cercador on es poden trobar ofertes a
nivell estatal i internacional.
http://es.hudson.com/es-es/buscar-trabajo
Human Management Systems
Consultora que disposa d’un canal de cerca d’ofertes de feina filtrant per lloc de treball, sector,
zona geogràfica o paraula clau.
http://www.humanseleccion.com/utils/candidatos/empresa1.asp
Icsa Grupo
Companyia especialitzada en la investigació, consultoria i assessorament en RRHH. Accés a
enviar CV i formar part de les ofertes de feina que publiquen.
http://web.icsarrhh.com/candidates_area/curriculum.asp
LB Consultores
Consultora de RRHH que dona accés a les ofertes de feina que gestiona.
http://www.lb-consultores.com/ofertas-empleo-trabajo/
Merca Consult
Consultoria especialitzada en recursos humans, selecció de personal i formació empresarial.
Es pot contactar amb ells via email.
http://mercaconsult.cat/contacte/
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Mercuri Urval
Ofereix serveis de reclutament, gestió del talent, i serveis específics a directius i alts
executius.
http://www.mercuriurval.com/es/Countries/Spain/
Michael Page (Page Group)
Empresa internacional de selecció i recruitment de directius, pertanyent a Page Group. El seu
cercador d’ofertes està estructurat en funcions i sectors.
www.michaelpage.es
Page Personnel (Page Group)
Pertanyent a Page Group, aquesta consultora està especialitzada en recerca de professionals
de nivell mig i comandaments intermedis. El web disposa d’un cercador dels processos de
selecció que tenen oberts.
www.pagepersonnel.es
Quorum Selección
Consultoria de RRHH que des del seu web permet consultar el llistat de processos de selecció
que tenen en curs.
http://www.quorumseleccion.com/ofertas_de_empleo/
Pla & Associats
Empresa consultora en recursos humans que ofereix serveis de headhunting, selecció de
personal, consultoria d’organització i formació.
http://placonsultoria.com/ofertas-de-empleo/
Talent Search People
Consultora internacional de selecció de personal, situada a Barcelona i Madrid. Es pot enviar
CV.
http://www.talentsearchpeople.com/es/envianos-tu-cv/
Tea-Cegos Selección
Grup especialitzat en la selecció de directius, càrrecs intermedis i llocs de feina. Accés a un
cercador de feina relacionada amb el sector.
http://www.tea-cegos-seleccion.es
Tobalina Consulting Group
Consultora de recursos que permet formar part de l’equip enviant candidatura i consultar les
ofertes de feina de tercers.
http://www.tobalinaconsulting.com/es-es/empresa/%C3%BAneteanosotros.aspx

c) Empreses de headhunting:
Adunas
Consultora especialitzada en la identificació, captació i reclutament del talent. Al web hi ha un
apartat on es pot enviar candidatura.
http://www.adunas.com/
Alexander Hughes
Companyia especialitzada en la recerca d’executius d’alt nivell.
http://www.alexanderhughes.es/contacto.html
Català RRHH
Heahunters especializats en recerca de professionals del sector IT, especialment.
http://catalarrhh.es/ofertes/
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CC&A
Companyia especialitzada en la captació i selecció de personal directiu i executiu a Espanya i
Alemanya, Es pot contactar via email.
http://www.camperocalderon.com/021c9396990ac4303/021c9396c40b18806/index.html
Cornestone International Group
Xarxa de recursos humans a nivell internacional. Permet enviar el currículum.
http://www.cornerstone-group.com/contact/
Directori Headhunters
Llistat d’empreses headhunters actives a l’àmbit estatal:
http://www.careerbuilder.es/intl/companydirectory.aspx?navletter=A
Egon Zehnder International
Ofereix serveis de cerca de professionals d’alt nivell, així com assessorament en gestió del
talent i RRHH. És possible enviar el currículum.
https://www.egonzehnder.com
Euromanager
Especialistes en la captació de talent per les empreses i organitzacions. Permet la consulta de
les ofertes de feina.
http://www.euromanager.es/contacto.php
GHC
Consultoria estratègica de RRHH. Dóna accés a consultar les ofertes vacants de feina.
http://empleo.globalhumancon.com/
Firsthunting
Empresa que centra la seva activitat a Madrid i a Barcelona.
www.firsthunting.com
Headway
Empresa amb seu a Barcelona.
www.headway.es
Heidrick & Struggles
Companyia especialitzada en la recerca d’executius. Accés a adjuntar cv i emplenar formulari
d’informació de contacte.
http://www.heidrick.com/Work-at-Heidrick/Submit-Resume
Hunivers
Ofereix serveis de selecció d’executius d’alt nivell, avaluació i assessment i projectes a mida.
http://www.hunivers.com/area-candidatos/
Iberian
Companyia especialitzada en la recerca i selecció de directius-headhunting.
http://www.grupoblc.com/index.php/component/content/article/130-grupoblc/empleo/704formulario-de-registro
IHR Consultancy
Empresa especialitzada en la potenciació d’equips directius. Es pot adreçar el CV a través del
seu email.
http://www.ihrconsultancy.com/
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KTC & R Global
Organització que assessora empreses en la gestió i organització dels recursos humans. Accés
a contactar via email i a les ofertes de feina que publiquen.
http://kt-global.com/web/contacto
Laura Vidal & Asociados
Identifica i selecciona directius per les empreses clients. Accés a omplir formulari i adjuntar el
teu CV.
http://lauravidal.cvtools.com/jefam/site/es/microsite-1172
SN Talent
Empresa de headhunting que treballa amb el perfil de LikedIn dels candidats.
www.sntalent.es
Talengo
Consultoria especialitzada en la recerca i el desenvolupament del talent directiu. Accés a
omplir el formulari i enviar el currículum per formar part de la seva base de dades.
http://www.talengo.com/es/candidatos

Consell
Atenent al teu perfil professional i el teu objectiu de recerca hauràs de fixar el
tipus d’empresa intermediària més adequada per als teus interessos.
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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.

Anuari ACICSA
Directori actualitzat sobre empreses catalanes.
www.anuariacicsa.com
Barcelona Startup Map
Mapa interactiu on es mostren Startup’s, acceleradores, inversors i entitats de promoció
econòmica.
http://w153.bcn.cat

PIMEC
Web de la patronal catalana especialitzada en la micro, petita i mitjana empresa
www.pimec.org
Rànquing d’empreses més importants
Economia Digital disposa d’un cercador d’empreses entre les 5.000 empreses principals de
Catalunya. Utilitza els filtres per trobar les que t’interessen.
www.economiadigital.es/es/ranking.php

Consell
Els cercadors d’Internet com Google et permetran trobar les empreses més adients
per a proposar la teva candidatura. Només cal que utilitzis paraules clau adients
per trobar les referències a aquestes empreses. L’autocandidatura és la forma més
proactiva de cercar feina, que junt amb un bon networking et permetrà estar al dia
de les tendències del mercat i de les oportunitats professionals que s’hi generin.
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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.

Confederació de Comerç de Catalunya
El web disposa d’un directori de gremis i associacions vinculats a l’activitat del comerç.
http://www.confecom.cat/ccc/directori-socis/
CCOO
Comisions Obreres disposa d’un servei d’informació a persones aturades.
http://www.ccoo.cat/aspnet/informacio_aturats.aspx
Foment del Treball
Patronal d’empreses de Catalunya. El web ofereix informació sobre activitats, notícies, així
com una secció de temes, trobant-se present el d’Economia, entre altres.
http://www.foment.com/cat/default.aspx
La Intercol·legial
Associació que representa més de 100 corporacions professionals de Catalunya. Una bona
manera de trobar el teu col·legi o associació professional.
www.intercolegial.cat
Pimec
Patronal d’empreses de Catalunya, especialitzada en la petita i mitjana empresa.
http://web.pimec.org
UGT
El sindicat Unió General de Treballadors ofereix un servei de recolzament a les persones
aturades.
http://www.ugt.cat/actius/

Consell
Hi ha moltes associacions, col·legis professionals i escoles especialitzades a
Barcelona. Gairebé totes donen accés a borses de treball i pràctiques. Per estar al
dia de tota la informació, és bona idea fer-se seguidor dels seus perfils a les xarxes
socials.
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05. Networking
Espais i plataformes on podràs trobar altres professionals, empreses i entitats que lideren i
dinamitzen el mercat.

a) Espais per a relacionar-se:
Bebee
Xarxa social professional especialitzada per sectors, que connecta persones d’afinitats i
interessos comuns. Disposa de diversitat de grups i, també d’un cercador d’ofertes, entre
d’altres serveis.
https://es.bebee.com/groups
LinkedIn
Xarxa social formada per professionals i que permet la dinamització de grups temàtics
d’interès.
www.linkedin.com
Viadeo
Espai web on es troben professionals i reclutadors.
http://es.viadeo.com/es/
Xing
Plataforma virtual on es promou la relació i intercanvi de contactes i coneixements.
https://www.xing.com/es

Consell
Mostrar els projectes professionals en els que has participat i interactuar amb
persones afins a la professió és de profit per fer xarxa de contactes i obrir camí al
món laboral. Segons el teu sector d’activitat podràs trobar xarxes més
específiques.
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06. Aplicacions mòbils
Relació d’aplicacions i solucions mòbils per a la recerca de feina.

Acciona Jobs
Algunes grans empreses, com és el cas d’Acciona, han desenvolupat la seva pròpia aplicació
per a gestionar les seves ofertes de feina.
 https://itunes.apple.com/es/app/acciona-jobs/id605076406?mt=8 (Versió per a IOS)
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.acciona.jobs&hl=es (Versió per a
Android)
BMJ
BemyJob és una aplicació que permet cercar entre les ofertes del portal d’ocupació Infojobs.
https://itunes.apple.com/es/app/bmyjob/id595847734?mt=8
Job and Talent
Aplicació de recerca de feina que permet la intermediació directa entre candidat i empresa.
 https://itunes.apple.com/es/app/jobandtalent-empleo-y-trabajo/id665060895?mt=8
(Versió per a IOS)
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobandtalent.android (Versió per a
Android)
Jobeeper
Aplicació de recerca de feina que permet crear alertes que t’avisaran en cas de publicar-se una
oferta de les característiques que indiquis com del teu interès.
 https://itunes.apple.com/es/app/jobeeper-empleo-ofertastrabajo/id586590662?mt=8 (Versió per a IOS)
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobeeper (Versió per a Android)
JobToday
Aplicació mòbil per a la recerca de feina en general però amb esperit d’especialització en
sector minorista, de venda final a consumidors.
 https://itunes.apple.com/es/app/job-today-ofertas-empleotrabajo/id981163277?mt=8 (Versió per a IOS)
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobtoday.app
(Versió
per
a
Android)
Infojobs
Aplicació del portal d’ocupació generalista, Infojobs
 https://itunes.apple.com/es/app/infojobs-buscador-ofertas/id382581206?mt=8
(Versió per a IOS)
 https://play.google.com/store/apps/details?id=net.infojobs.mobile.android (Versió per
a Android)
LinkedIn Job Search
Aplicació mòbil de LinkedIn per trobar feina.
 https://itunes.apple.com/es/app/linkedin-job-search/id886051313 (Versió per a IOS)
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android.jobs.jobseeker
(Versió per a Android)
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Consell
El món de les aplicacions és molt dinàmic, constantment se’n creen de noves.
Algunes són versions de portals web, altres són versions de serveis presencials i
altres es creen especialment per al canal mòbil. Tampoc descartis les versions
mòbils de xarxes socials com Twitter, LinkedIn i Facebook, doncs et poden ajudar a
trobar ofertes de feina directament des de l’empresa que les publica al seu propi
perfil.

Trabajo Próximo
Aplicació que permet trobar els llocs de treball disponibles més propers.
 https://itunes.apple.com/es/app/trabajo-proximo/id832603456?mt=8 (Versió per a
IOS)
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.testabit.trabajoproximo
(Versió
per a Android)
Trovit Empleo
Aquest portal d’ocupació ha desenvolupat la seva pròpia aplicació.
 https://itunes.apple.com/es/app/trovit-empleo-ofertas-trabajo/id379240463?mt=8
(Versió per a IOS)
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trovit.android.apps.jobs
(Versió
per Android)
Twitter
Aquesta xarxa social permet identificar vacants en temps real. Utilitza hashtags com #jobs,
#treball, i trobaràs ofertes publicades per les empreses.
https://itunes.apple.com/es/app/twitter/id333903271?mt=8
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07. Jornades i esdeveniments
Esdeveniments i activitats més importants relacionats amb el procés de recerca de feina.
Per estar al dia dels principals esdeveniments del sector que tenen lloc a la ciutat de Barcelona
seguiu el perfil de twitter @barcelonactiva

BizBarcelona
Trobada d’emprenedors, empresaris i professionals
http://www.bizbarcelona.com/ca/
JOBarcelona
Congrés internacional d’ocupació i orientació laboral per a estudiants i joves titulats.
http://www.jobarcelona.com/
Activitats de reclutament i networking
Barcelona Activa organitza periòdicament i publica al seu web diversos esdeveniments, que
són punts de trobada entre l’oferta i la demanda d’un sector concret.
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/activitats/activitatsPerArea-ws/activitats-de-reclutament-inetworking.do?codiIdioma=1&idIco=4&idArea=1487&titolArea=Activitats%20de%20reclutam
ent%20i%20networking

Consell
És important conèixer les jornades i esdeveniments que s’organitzen als sectors
més proclius al teu objectiu professional. També pots trobar informació de
jornades i tallers més locals a través de webs especialitzats.

Per exemple:
Meetup
Plataforma que permet organitzar grups d’interès i promoure la difusió d’esdeveniments
relacionats.
http://www.meetup.com/es/
Eventbrite
Plataforma que permet organitzar grups d’interès i promoure la difusió d’esdeveniments
relacionats.
https://www.eventbrite.es/
Toastmasters
Web que et posa en contacte amb altres persones que volen millorar les seves competències
per fer networking i xerrades en públic.
www.toastmasters.org
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TED Barcelona
Entitat que organitza trobades i jornades on participen professionals i protagonistes de
l’actualitat.
http://www.tedxbarcelona.com/

Pots trobar més informació de sectors a l'apartat Canals de recerca de feina dins de l’àrea
Eines del web de Barcelona Treball

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

