Recursos per a la recerca de feina
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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 del Serveis a les empreses:
Disseny.
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01. Portals d’ocupació especialitzats
Relació dels principals llocs web especialitzats del sector que es poden trobar a Internet.
Alzado.org
Portal web on trobar ofertes de feina per a dissenyadors web.
http://www.alzado.org/empleo.php

AIGA Design Jobs
Accés a la borsa de treball per a professionals de la creativitat a nivell internacional.
http://designjobs.aiga.org/#page_number=2

Authentic Jobs
Portal de feina pels professionals del món web: dissenyadors, analistes, programadors, etc. Hi
ha registrades empreses com Apple i Facebook, entre d’altres.
https://authenticjobs.com/

Behance
Plataforma amb ofertes de feina vinculades al sector, que també permet publicar les feines
realitzades o seguir el perfil d’altres dissenyadors.
https://www.behance.net/joblist

Creative Hotlist
Plataforma on registrar el CV i accedir a les ofertes de feina. Gran part de les ofertes són
d’agències de disseny dels Estats Units .
http://www.creativehotlist.com/

DesignandDesign
Portal especialitzat en l’àmbit del disseny gràfic que conté notícies i vacants del sector disseny
a escala mundial.
http://www.designanddesign.com/jobs.php

Disseny.cat
Punt d’informació per als professionals del disseny amb notícies, relació d’esdeveniments i
ofertes de treball.
http://www.disseny.cat/ofertes-de-feina-interiorisme/#sthash.ifczM7Pq.dpbs

Empleomodas.es
Accés a la borsa de treball especialitzada en el sector de la moda.
http://empleo.modaes.es/

Fashionunited
Canal especialitzat en la indústria de la moda, amb notícies i informació del sector que conté
una borsa de treball amb una categoria específica de disseny.
http://www.fashionunited.es/Bolsa_de_Empleo_de_la_moda/
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Consell
Molts dels portals d’ocupació es basen en plataformes on els dissenyadors/es
presenten els seus portafolis i així les empreses poden valorar directament el
seu perfil i treball abans de contactar-hi. Per això és important tenir molta cura a
l’hora de presentar els projectes anteriors, utilitzant formats creatius i
enllaçant-los amb espais 2.0.

Per exemple, plataformes com:
Coroflot
Canal especialitzat en el sector del disseny amb més de 2.000 empreses registrades. Funciona
com un portal on pots trobar ofertes de treball, també es pot crear un perfil professional per
rebre encàrrecs i informació sobre els sous i salaris del sector en el món anglosaxó.
http://www.coroflot.com/jobs
Krop
Plataforma amb ofertes de feina del sector. Permet construir un portfoli i ajuda a difondre’l per
a trobar encàrrecs d’empreses. Té abast internacional.
http://www.krop.com/creative-jobs/
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02. 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) Disseny gràfic:
Abakos
Implanta i realitza el manteniment dels projectes en relació al disseny gràfic, disseny web,
allotjament i posicionament a internet.
http://abakos.es/es/contact
Ampgráfico.com
Empresa de disseny gràfic de la ciutat de Barcelona. Especialitzats en campanyes de publicitat
i logotips per a empreses.
http://www.ampgrafico.com/#
A2 sistemas
Agència de disseny, gestió, programació i implantació de webs i disseny de material per a la
impressió. Accés a formar part de l’agència enviant CV.
http://www.a2sistemas.com/es/a2sistemas/rrhh/
Imagine
Ofereix solucions tecnològiques en el disseny i el posicionament web amb oficines a Barcelona,
Madrid, València, Paris i Londres.
http://www.ici.vg/
Interdigital
Empresa de disseny web ubicada a Barcelona.
http://www.interdigital.es/porqueinterdigital/trabajaconnosotros.aspx
Livytex.com
Empresa que realitza projectes de disseny gràfic i disseny web amb seu a Barcelona.
http://www.ilvytex.com/
Zuk.es
Planifica, dissenya i programa projectes web: disseny de pàgines, posicionament SEO, etc. I
també disseny gràfic, disseny de marca i imatge corporativa de les empreses.
http://www.zuk.es/contactanos/

b) Disseny d’interiors:
Drago
Empresa que centra la seva activitat en el disseny d’interiors i el disseny gràfic, té seu a
Barcelona.
http://www.dragobcn.com/
Roca
Empresa catalana multinacional especialitzada en el disseny i fabricació de sanitaris i
complements de bany.
http://www.cat.roca.es/la-nostra-empresa/sobre-nosaltres/uneix-te-a-nosaltres
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Squadra
Empresa ubicada a Barcelona, que realitza projectes d’interiorisme, disseny gràfic i industrial,
entre altres. També disposa d’un punt de venda d’objectes i mobles de decoració.
http://www.squadra-interiors.com/es/contacto/
Tc-Interiors
Empresa situada a Barcelona que realitza serveis d’interiorisme domèstic i comercial.
http://tc-interiors.es/contact/

c) Disseny de complements:
Cabero Group
Grup d’empreses dedicada a la papereria i els articles per a l’escola, per a l’oficina i de regal.
L’oficina central està a la ciutat de Barcelona.
www.caberogroup.es
Santa&Cole
Empresa catalana que ha internacionalitzat el seu disseny i fabricació de complements i
mobles a tot el món. La seu central està a la Roca del Vallés.
http://www.santacole.com/es/

d) Disseny de moda:
Lurdes Bargadà
Dissenyadora de moda amb marca pròpia que té fàbrica a Granollers i vàries tendes a Espanya i
Europa.
www.lurdesbergada.com

Nani Marquina
Empresa catalana especialitzada en catifes que té vàries tendes pròpies i distribuïdors a arreu
del món. L’oficina central està a Barcelona.
www.nanimarquina.com

Teixidors
Empresa catalana experta en el disseny i producció de teixits, situada a Terrassa.
http://www.teixidors.com/#!/contacto/hq.html

e) Disseny de producte:
ADC design
Empresa especialitzada en projectes de disseny gràfic, disseny industrial, desenvolupament
web, multimèdia i solucions mòbils.
http://www.adcdesign.net/castellano/contacto.htm

Axis. Enginyeria i disseny
Ofereix suport i orientació per al disseny i desenvolupament de productes: estudi de viabilitats,
avantprojectes, desenvolupament, maquetes, etc.
http://www.axis-ed.es/
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B2idesign
Ofereix servei de disseny i industrialització, està ubicat a Cerdanyola del Vallès.
http://www.b2idesign.com/

Coleman
Agència especialitzada en consultoria estratègica i creativa de marques, ofereix també el
servei de disseny de packaging.
http://colemancbx.com/contacto/

DyD
Especialistes en innovació, disseny i desenvolupament de producte amb seu a Barcelona.
http://www.jmperezdyd.com/#page_6/

I-mas
Empresa centrada en la enginyeria i disseny industrial. El web té un apartat on es mostren les
vacants de l’empresa.
http://www.i-mas.com/rrhh/

Neodi Design
Companyia especialitzada en la innovació en el disseny industrial i la imatge de producte. Té la
seu al Parc Científic i Tecnològic de la UdG.
http://www.neodidesign.com/contact/

Nutcreatives
Estudi de disseny de producte creatiu i sostenible localitzat a la ciutat de Barcelona.
http://www.nutcreatives.com/es/cnt/

Stimulo
Agència i consultora de disseny de producte aplicant innovació i creativitat. Té seus a
Barcelona i la Xina.
http://www.stimulo.com/es/sobre-nosotros/join-us/

f) Directoris generals del sector Disseny:

Barcelona.com
Accés al directori d’empreses relacionades amb l’àmbit de la decoració i el disseny d’interiors
a Barcelona.
http://es.barcelona.com/guia_ciudad/tiendas/decoracion_y_diseno_de_interiores_en_barcelo
na

Capagraf
Accés al directori estatal d’empreses de paper, arts gràfiques, envasament i embalatge.
http://www.capagraf.com/directorio.php
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Core 77 Design directory
Directori internacional d’empreses del sector. Conté un cercador per especialitat, regió i
pressupost de l’entitat.
http://www.designdirectory.com/
Design directory
Disposa d’un directori d’empreses de disseny a nivell estatal i internacional.
http://www.dexigner.com/directory/

Consell
A l’hora de plantejar-se un procés d’autocandidatura a empreses del sector, és
interessant posar en valor la teva marca personal com a dissenyador/a. Analitza la
feina feta fins ara, els projectes i especialment com s’està projectant al teu CV, als
teus perfils socials, als grups professionals on estàs participant...
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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.

ADIFAD
L’Associació de Disseny Industrial inclou disseny industrial, comunicació, gràfic, artesania,
arquitectura, imatge i moda.
http://fad.cat
Arquinfad
Associació interdisciplinària del disseny de l’espai que forma part d’ADIFAD.
http://arquinfad.org/
Bau. Escola Superior de Disseny
El Centre Universitari de Disseny de Barcelona disposa d’una borsa de treball pels alumnes i
ex-alumnes, a més d’un servei d’inserció.
http://www.baued.es/es/servicios/bolsa-de-trabajo
C CAM
Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya.
http://www.artesania-catalunya.com/
Cice

Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías ofereix a la seva borsa de treball ofertes en
pràctiques i ofertes de feina relacionades amb el sector.
http://cice.es/bolsa-de-trabajo/
CIDAE
Centre d’informació i difusió de l’art de l’esmalt.
http://www.cidae.com/
Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya
Disposa de borsa de treball pròpia, permet afegir el CV a la base de dades de candidats i
accedir al directori de les empreses col·legiades.
http://www.dissenygrafic.org/catala/treballInici.php
Elisava
Centre de formació en l’àmbit del disseny ubicat a Barcelona. Disposa de borsa de treball per a
l’alumnat.
http://www.elisava.net/ca/alumni/borsa-de-treball
Escola Massana
Centre d’art i disseny. Accés a ofertes de feina i de pràctiques.
http://www.escolamassana.es/ca/page.asp?id=26
Esdi
Escola superior de disseny especialitzada en estudis de disseny gràfic, moda, disseny de
producte, d’interiors i d’audiovisuals. Disposa de borsa de treball pràctiques.
http://www.esdi.es/estudia/servei-estudiants/borsa-de-treball-i-practiques/
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Etea
Escola de disseny industrial i artístic. Ofereix formació i cursos d’especialització en aquests
àmbits.
http://www.etea.net/
FAAOC
Federació d’Associacions d’Artesans d’Ofici a Catalunya. Accés als web de les associacions
federades d’ arreu de Catalunya.
http://www.faaoc.cat/
ICSID

International Council of Societies of Industrial Design . Aquest entitat internacional mostra al
seu web oportunitats laborals de la indústria del disseny arreu del món.
http://www.icsid.org/resources/career.htm
IED
L’Institut Europeu de Disseny disposa d’una borsa de treball amb ofertes laborals i de
pràctiques. Permet també enviar autocandidatura per formar part del seu equip.
http://iedbarcelona.es/job-placement/
Institut superior de disseny i escola de moda
Escola superior d’imatge i disseny de Barcelona. Ofereix estudis universitaris i cursos
professionals de disseny gràfic, moda i fotografia.
http://www.idep.es/
LCI Barcelona
Escola superior de moda Felicidad Duce de disseny gràfic, de producte i d’interiors. Disposa
d’una borsa de treball on es pot enviar el CV o consultar les ofertes laborals i ofertes de
pràctiques.
http://www.lcibarcelona.com/Recursos-estudiantes/Alumni.aspx
Llotja
Escola superior de disseny i art. Accés a la borsa de treball i a pràctiques.
http://www.llotja.cat/llotja/page/1/691/0/Borsa-de-treball

Consell
Hi ha moltes associacions i escoles especialitzades a Barcelona doncs és una
ciutat referent en disseny. Estigues al dia de la seva agenda d’activitats i
formacions, ja que poden ser una bona eina per actualitzar els teus coneixements
i entrenar-te en metodologies, materials i tècniques innovadores. Moltes d’elles,
a més, tenen borses de treball per a alumnes i ex-alumnes.
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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.
a) Espais per a relacionar-se:
Domestika
Comunitat creativa on es pot interactuar i compartir projectes i coneixements entre diferents
professionals del sector. També disposa d’una borsa de treball.
http://www.domestika.org/es
Dribbble
Plataforma interactiva de professionals del disseny.
https://dribbble.com/designers
Observatori Disseny- BCD
Espai per debatre i reflexionar al volant de la innovació i el disseny.
http://www.bcd.es/ca/page.asp?id=27

Consell
El sector del disseny és un sector on és imprescindible el networking. La ciutat és
molt dinàmica en aquesta vessant i cal treballar la xarxa de contactes per obrir
camí al món laboral. Tot i que webs i plataformes ens permetran fer públic el
nostre treball creatiu, cal no descuidar les oportunitats que ofereixen els espais i
trobades presencials.

b) Recursos especialitzats de la ciutat:

Disseny Hub Barcelona
Espai de referència del disseny a Barcelona que programa esdeveniments i trobades
professionals.
http://www.dissenyhubbarcelona.cat/main/index.html
BCD Ecodisseny
Projecte ubicat en el DHUB focalitzat en el disseny de productes sota criteris mediambientals.
http://ecodisseny.bcd.es/ca/page.asp?id=1

Consell
És interessant com a professional del disseny, de la creativitat i de la innovació ,
aprofitar que la ciutat organitza esdeveniments de referència com els premis
FAD, la BCN Design Week, etc. que ens poden ajudar a ampliar la nostra xarxa
de contactes.
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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

080 Barcelona Fashion Week
Trobada anual de la moda catalana, especialment dirigida a mostrar nous talents.
http://www.080barcelonafashion.cat/es
Barcelona Design Week
Trobada mundial de professionals del disseny, la innovació i els negocis. Aglutina en aquest
espai temporal molts esdeveniments i trobades del sector.
http://barcelonadesignweek.com/
Graphispag
Fira de referència de la industria gràfica espanyola
http://www.graphispag.com/

Consell
Si aprofites aquestes trobades per presentar-te a empreses, deixa veure el teu
potencial més enllà de les teves fortaleses a nivell tècnic. Les empreses d’aquest
sector cerquen persones amb competències molt determinades per adaptar-se a la
seva cultura de treball: la seva forma d’entendre el treball forma part de la seva
marca com a empresa. Pot ser útil, per tant informar-se de quines empreses
participaran en aquests esdeveniments i quin tipus de professionals cerquen abans
d’assistir-hi.

Per exemple:
Clúster català de la moda
Es pot seguir pel seu perfil a LinkedIn.
https://www.linkedin.com/company/cl%C3%BAster-t%C3%A8xtil-i-moda-de-catalunya
Interiors from Spain
Portal especialitzat en el disseny d’interiors. Accés a l’agenda d’esdeveniments i fires d’interès
en les què participen empreses i dissenyadors de l’estat.
http://www.interiorsfromspain.com/interiors/es/agenda/ferias/index.html;JSESSIONID_HABIT
AT=M2fg5CMOT1Ygw12VkGSVWcJ2LrE-QS4ebGD9vEbFuk4lhR_vKEmA!1087341780

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

