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 les Telecomunicacions i
TIC.
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01. Portals d’ocupació especialitzats
Relació dels principals llocs web especialitzats del sector que es poden trobar a Internet.

Authentic Jobs
Lloc d’interès si es cerca informació relacionada amb Canadà i els Estats Units d’Amèrica.
https://authenticjobs.com
Job and Talent
D’interès especial si es valora el Regne Unit com a lloc de destinació.
www.jobandtalent.com
Q-tech
Pàgina web que inclou consultoria, intermediació i recruitment.
www.q-techrec.com
Tecnoempleo
A més de cerca de feina hi ha un apartat de treball per projectes.
www.tecnoempleo.com
Tecnojobs
Portal d’ocupació amb ofertes d’informàtica i telecomunicació.
www.tecnojobs.com
Ticjob
Espai que prioritza els coneixements tècnics en el procés de recerca gràcies a un selector de
llenguatges de programació, recursos, programaris, etc.
http://www.ticjob.es/

Consell
És oportú ser visible com professional de treball per projectes, ja que el sector és molt
procliu a aquest tipus de col·laboracions per participar en projectes i encàrrecs
puntuals. Aquestes col·laboracions poden ser una bona manera d’entrar en contacte
amb empreses i professionals.

Per exemple pots trobar plataformes on iniciar aquests tipus de col·laboracions, com:



I am freelancer www.iamfreelancer.com/jobcomputer.asp
Infolancer www.infolancer.net/freelancers/informatica
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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.

Adiciona
Empresa especialitzada en la selecció de perfils tecnològics amb seus a Madrid i Barcelona.
http://www.adiciona.com/inicio/
Arestes
Empresa amb una llarga trajectòria seleccionant professionals, amb seu a Barcelona. Abunden
les ofertes de perfil tècnic com analistes-programadors.
http://www.arestes.es/
Exe Job
Entitat que actua principalment a Barcelona, el seu cercador permet filtrar per perfil
professional, tipus de contracte i zona geogràfica.
www.exejob.es/
Experis IT
Empresa que forma part del grup Manpower especialitzada en perfils tecnològics com
programació i analistes.
https://candidate.experis.com/experis-spain/es/candidate_es/
Hays technology
Selecciona professionals per a una cartera d’oportunitats d’àmbit internacional.
https://www.hays.es/mejora-tu-carrera/empleo-tecnologias-de-la-informacion/index.htm
Keapps
Reclutament i headhunting especialitzada en TIC amb seu a Barcelona i Madrid.
www.keapps.com
MP Consultors RRHH
Consultora que organitza selecció de professionals de diferents àmbits, amb seu a Barcelona.
www.mp-consultors.com/index.asp
Profile software services
Empresa de selecció amb àmplia experiència en el sector i especialitzada en programadors. Té
seus a Madrid i Barcelona
http://www.profilesoftwareservices.com/#empleo
Selectiva Tecnologia
Empresa de selecció i també de contractació temporal amb diferents seus a Espanya.
http://www.selectiva.es/?page_id=561
Talent Search People IT
Cerca professionals per a treballar en el sector i té seus a Espanya i Portugal.
http://www.talentsearchpeople.com/es/itecommerce/?page=joblisting&pubID=4644&formID=900

Recursos per a la recerca de feina / Sector de les Telecomunicacions i TIC

5

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.

Empreses software i consultores:
Accenture
Empresa consultora amb una gran àrea TIC i seu pròpia a Barcelona.
www.accenture.es
ALTRAN
Empresa internacional, amb seus a diferents ciutats d’Espanya, especialitzada en enginyeria
de la innovació i solucions tecnològiques.
www.altran.es
Atos Origin
Empresa consultora i desenvolupadora TIC, d’àmbit internacional amb seu a Barcelona.
www.es.atosorigin.com/es-es
Coritel
Empresa de serveis TIC del grup Accenture que dóna servei a d’altres empreses amb els seus
equips de professionals i experts en projectes tecnològics: gestió de projectes, ampliació de
capacitats, etc.
www.coritel.es
Google
Empresa desenvolupadora i serveis TIC amb seu a Barcelona.
www.google.com/intl/en/jobs/profiles/whygoogle.html
HP
Empresa internacional desenvolupadora de hardware i software, així com de serveis TIC amb
seu a Sant Cugat del Vallés.
http://www8.hp.com/us/en/jobs/index.html
IBM
Empresa consultora i desenvolupadora TIC d’abast internacional amb seu a Barcelona.
http://www-05.ibm.com/employment/es/
Indra
Empresa consultora i desenvolupadora amb una gran àrea TIC amb seu a Barcelona.
www.indra.es
Microsoft
Empresa internacional desenvolupadora i de serveis TIC amb seu a Barcelona.
https://careers.microsoft.com/search.aspx?gl=LATAM&lang=es
Necsia
Empresa consultora i de serveis TIC, especialitzada en ciberseguretat amb seu a Barcelona,
Madrid i Llatinoamèrica.
http://necsia.es/trabajar-en-necsia/

Recursos per a la recerca de feina / Sector de les Telecomunicacions i TIC

6

NEXT
Empresa consultora i de serveis TIC amb seu a Madrid i presència als Estats Units i
Llatinoamèrica.
www.nextcs.es/cvitae.php
VASS
Empresa consultora i desenvolupadora de software amb seus a Barcelona, Madrid i
Llatinoamèrica.
www.vass.es

Operadores i telecomunicacions:
Arca Telecom
Empresa de desplegament i gestió de xarxes amb seus a diferents ciutats d’Espanya.
www.arcatelecom.com/trabaja.php
Movistar
Espai de borsa de treball de l’empresa operadora de telefonia i comunicacions.
https://jobs.telefonica.com/?locale=es_ES
Orange
Espai de borsa de treball de l’empresa operadora de telefonia i comunicacions.
https://gestiondeltalento.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=1&c=gestiondeltalento
TelecomPC
Empresa de serveis professionals en telecomunicacions.
www.telecompc.com/
Vodafone
Espai de borsa de treball de l’empresa operadora de telefonia i comunicacions.
www.vodafone.es/conocenos/trabaja-con-nosotros/

Directoris d’empreses:
Asociación de Parques Tecnológicos y Científicos de España
Web que agrupa un nombre elevat de parcs científics i les empreses amb què col·laboren.
www.apte.org/es/
Ausape (Asociación de usuarios SAP)
Web que agrupa empreses que utilitzen SAP, els seus proveïdors i entitats i empreses
rellevants.
http://www.ausape.es/
CTecno
Fundació que agrupa un nombre important d’empreses TIC de Catalunya.
http://www.ctecno.cat/socis-empresa/
Empresas informática
Directori internacional d’empreses relacionades amb el sector.
www.empresas-informatica.com/
Start up map
Mapa interactiu que mostra les incubadores, acceleradores, entitats de promoció i start-up’s
de la ciutat de Barcelona.
http://w153.bcn.cat/#/
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Vulka
Directori d’empreses relacionades amb els materials i els serveis en telecomunicacions.
http://telecomunicaciones.vulka.es/home.php

Centres de I+D+I i centres de negocis:
Bdigital
Centre Tecnològic especialitzat en la tecnologia digital.
http://www.bdigital.org/
Centre de Visió per Computador
Web del centre, que inclou borsa de treball.
http://www.cvc.uab.es/
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya
Web del centre -entitat sense afany de lucre impulsada per capital públic- que inclou borsa de
treball.
www.cttc.es/ca/open/1/jobs/1.jsp
i2cat
Centre Tecnològic per al desenvolupament d’Internet.
http://www.i2cat.net/es
Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial
Web del centre, que inclou borsa de treball i que es dedica als sistemes d’aprenentatge, agents
intel·ligents, etc.
www.iiia.csic.es/es

Consell
Aposta per presentar-te amb formats innovadors, aprofitant les xarxes socials i els
suports multimèdia, que et permetran mostrar les teves creacions. En el cas de
l’autocandidatura en petites empreses, no descartis visitar les instal·lacions, on
podràs presentar-te als responsables de les empreses.
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04. Col·legis i associacions
professionals
Els col·legis i associacions d’empreses i professionals del sector ofereixen molts serveis
d’informació i orientació, molt sovint també borses de treball.

ANEI
Pàgina web de la Asociación Nacional de Empresas de Internet, entitat a nivell Espanya.
www.a-nei.org/
ASLAN

Asociación de proveedores de Red, Internet y Telecomunicaciones. Entitat d’àmbit estatal.
www.aslan.es/
ASTEL
Web de la Asociación de Empresas Operadoras y Servicios de Telecomunicaciones. Entitat
d’àmbit estatal que inclou borsa de treball.
http://www.astel.es/
ATI

Asociación de técnicos de informàtica. Entitat a nivell estatal.
http://www.ati.es/spip.php?rubrique9
COEINF
Pàgina web del Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica de Catalunya.
www.enginyeriainformatica.cat/
COETIC
Pàgina web del Col·legi Oficial d’Enginyeries Tècniques i grau en Enginyeria Informàtica de
Catalunya.
http://www.coetic.cat
COETC
Pàgina web del Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya.
www.coetc.net
COETTC
Pàgina web del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya.
www.coettc.com/

Consell
El sector mostra un gran dinamisme pel que fa al mercat de treball, i necessita
cobrir vacants de forma habitual. Algunes d’elles les trobaràs a les borses de treball
d’aquestes entitats, formar-ne part pot ser una bona manera de fer-te visible a les
empreses associades. També pots accedir als directoris i ampliar el nombre
d’empreses amb què contactar.
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05. Networking
Espais i plataformes on podràs trobar altres professionals del sector, empreses i entitats que
lideren i dinamitzen el sector.

CIOnet
Xarxa internacionals que agrupa a més de 5.000 CIO (Chief Information Officer) , responsables i
líders del sector TIC.
www.CIOnet.com
Informaticos.com
Web especialitzat que conté accés a una xarxa de professionals.
www.informaticos.com
Ning
Plataforma de xarxes socials on trobaràs moltes especialitzades en aquest sector.
www.ning.com/

En el cas de perfils tècnics relacionats amb la programació és recomanable participar en
plataformes col·laboratives professionals com:


Codebunk http://codebunk.com/



Github https://github.com/

Consell
Els entorns 2.0 són el medi natural pels professionals d’aquest sector. Sigues actiu
en els nombrosos grups de LinkedIn de telecomunicacions i TIC. Allà, podràs
mostrar els teus coneixements tècnics i les teves competències com a
treballador/a. Així doncs, és important no només que hi siguis sinó mostrar-te com
a professional amb interessos, iniciativa i esperit col·laboratiu.

.

Per exemple, grups com el següent:
 Grup Linked In CTTI
https://es.linkedin.com/company/ctti---centre-detelecomunicacions-i-tecnologies-de-la-informacio
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06. Aplicacions mòbils
Relació d’aplicacions i solucions mòbils per a la recerca de feina

Computerjobs
Portal especialitzat en llocs de treball del sector. Disposa de versió app mòbil.
www.computerjobs.com
Guudjob
Aplicació mòbil per a la recerca de feina que t’ajuda a posar en valor la teva experiència prèvia.
http://www.guudjob.com/
Jobeeper
Aplicació mòbil per a la recerca de feina on podràs configurar unes alarmes que t’avisaran quan
arribi una oferta que t’interessi.
https://itunes.apple.com/es/app/jobeeper-jobs-job-offers/id586590662
Job tech
Aplicació mòbil per a la recerca de feina especialitzada en TIC i tecnologia.
https://itunes.apple.com/es/app/jobs-tech-vacancies-in-your/id582606546?mt=8,
Tecnoempleo
Aplicació mòbil per a la recerca de feina especialitzada en TIC i tecnologia.
https://play.google.com/store/apps/details?id=Tecnoempleo.com&hl=es
Worktoday
Aplicació mòbil per a la recerca de feina que prioritza el part-time i els projectes de pràctiques.
http://worktodayapp.com

Consell
El sector de les Telecomunicacions i les TIC disposa de nombroses solucions
mòbils per a la recerca de feina en comparació a la resta de sectors. Aprofita-les
per estar al dia de les ofertes que es mouen per canals 2.0, especialment
importants en aquest sector.
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07. 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
BDigital Apps
Congrés anual especialitzat en aplicacions mòbils.
http://bdigitalapps.com
BDigital Global Congress
Congrés anual dedicat a l’Internet, les TIC i les telecomunicacions.
http://bdigitalglobalcongress.com
Festibity
Esdeveniment anual de trobada dels agents i protagonistes del sector TIC.
http://www.festibity.com/
First Tuesday
Trobades periòdiques de professionals, experts i interessats del sector TIC.
http://www.firsttuesday.es
Gamelab
Congrés anual de la indústria del videojoc.
http://gamelab.es/2015/es/
IOT Solution World Congress
Congrés anual de la indústria de l’Internet Of Things (Internet de les Coses).
http://www.iotsworldcongress.com/
La nit de les telecomunicacions i la informàtica
Esdeveniment anual de trobada dels agents i protagonistes del sector TIC organitzada pels
col·legis oficials.
http://www.lanit.cat/
MWCongress
Congrés anual de la telefonia mòbil, organitzat per la GSMA.
http://www.mobileworldcongress.com/
Smart cities expo world congress
Congrés anual sobre Smart City organitzat per l’Ajuntament de Barcelona i Fira de Barcelona.
http://www.smartcityexpo.com/
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Consell
El sector de les Telecomunicacions i les TIC és molt dinàmic a Barcelona.
Participa activament en les diferents jornades i esdeveniments i identificaràs més
oportunitats per trobar feina.

Per exemple gràcies a:
Idigital (programa smartcard)
Programa de la Generalitat que promou l’agenda digital a Catalunya i informa de tots els
esdeveniments del sector.
http://www.idigital.cat
MWCapital
Pàgina web on veuràs les activitats i iniciatives de la capitalitat mundial del mòbil de la ciutat
de Barcelona.
http://mobileworldcapital.com/es/

Pots trobar més informació del sector 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
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