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Aquest document té per objectiu relacionar els principals recursos i canals que cal tenir en 

compte per realitzar una recerca de feina focalitzada en el sector del Serveis a les empreses: 

Gestió empresarial. 

 

Els principals recursos i canals d’aquest sector estan agrupats en els següents apartats: 
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01. Portals d’ocupació especialitzats 

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

 

 

Career Builder España 

Ofertes de llocs de treball categoritzades per sectors que inclou blog d’actualitat. Disposa 

d’una àrea específica per a treball administratiu. 

http://www.careerbuilder.es/ 

 

Experteer.com 

És un portal de cerca de feina, selecció i reclutament per a professionals de la direcció 

d’empreses i directius a nivell mundial. 

https://lp.experteer.com/executive-jobs/ 

 
Hudson 

Cercador de feina on es pot trobar ofertes a nivell estatal i internacional amb un selector per 

especialitats: direcció, recursos humans, finances... També es pot enviar autocandidatura per 

formar part del seu equip.  

http://jobs.es.hudson.com/ 

 

Michael Page International 

Accés a ofertes de feina del sector Serveis a les empreses. 

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

 

Topsecretaria 

Accés a la borsa de treball relacionada amb el secretariat i la direcció administrativa. 

http://www.topsecretaria.com/empleos/ 

 

 

http://www.careerbuilder.es/
https://lp.experteer.com/executive-jobs/
http://jobs.es.hudson.com/
http://www.michaelpage.es/apply.html
http://www.topsecretaria.com/empleos/
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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 serveis: 
 

Auxiliar servicios 

Grup d’auxiliars de serveis i control com conserges, recepcionistes, operadors, promotors 

d’esdeveniments i controladors d’accés. 

http://www.auxiliarservicios.com/ 

 

Avanza 
Multinacional especialitzada en negocis i outsourcing de serveis. Es pot enviar CV i accedir a 

les vacants que gestiona l’empresa. 

http://www.avanzasa.com/empleo.avz 

 

Grupo BN Outsourcing 

Empresa d’externalització de serveis a Barcelona i Madrid, pots enviar candidatura per formar 

part del seu equip de treball. 

 http://bnoutsourcing.com/solicitud-trabajo 

 

Grupo Clece 

Empresa consultora especialitzada en la recerca, selecció de talent per a d’altres empreses. És 

possible enviar CV per formar part de l’empresa i consultar ofertes de treball relacionades amb 

gestió empresarial.  

http://www.clece.es/ 

 

 

b) Empreses de selecció i consultories: 

 

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 consultar 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 per correu 

electrònic. 

http://agrupa.com/web/contacto 

http://www.auxiliarservicios.com/
http://www.avanzasa.com/empleo.avz
http://bnoutsourcing.com/solicitud-trabajo
http://www.clece.es/
http://www.abzrosvel.com/catala/cempresa/empresa_fr.htm
http://www.analisisydesarrollo.com/futur-laboral.php
https://bcn.adqualis.com/itgeis/eis036.rtml
http://agrupa.com/web/contacto
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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 poden consultar les ofertes que 

estan gestionant i enviar el cv. 

http://www.bearnygray.com/ 

 

Boyden 

Ofereix serveis de consultoria i recerca de directius 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 relacionats amb la gestió empresarial. 

www.catenon.com 

 

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 vigents. 

http://www.esnet.es/cas/Ofertas 

 

GHC 

Consultoria estratègica de RRHH. Dona accés a consultar les ofertes de feina. 

http://www.globalhumancon.com/?page_id=835 

 
Grupo RH Asesores 
Companyia especialitzada en consultoria de RRHH. Permet enviar el CV i consultar les ofertes 

en curs.  
http://www.gruporh-barcelona.com/index.php?mmod=staticContent&file=forms&catID=2 
 

 

 

 

 

 

http://www.anovagroup.es/es_CAT/recursos-humanos.html
http://www.bcnconsultores.com/seleccio.php
http://www.bearnygray.com/
https://www.boyden.com/index.html
http://www.catenon.com/
http://www.ceice.com/ofertas.asp
http://www.dmasesores.com/consultoria-en-rrhh
http://www.esnet.es/cas/Ofertas
http://www.globalhumancon.com/?page_id=835
http://www.gruporh-barcelona.com/index.php?mmod=staticContent&file=forms&catID=2
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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 
 

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. 

http://www.grupoblc.com/index.php/component/content/article/130-grupoblc/empleo/704-

formulario-de-registro 

 

Icsa Grupo 
Companyia especialitzada en la investigació, consultoria i assessorament en RRHH. Accés a 

enviar CV i a presentar candidatura a les ofertes de feina que publiquen. 

http://web.icsarrhh.com/candidates_area/curriculum.asp 

 
LB Consultores 
Consultora de RRHH que permet inscriure’s 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 correu electrònic. 

http://mercaconsult.cat/contacte/ 

 
Mercuri Urval 
Ofereix serveis de reclutament, gestió del talent, i serveis específics a directius i alts 

executius.  

http://www.mercuriurval.com/es/Countries/Spain/ 

 

Pla & Associats 

Empresa consultora en recursos humans que ofereix serveis de selecció de personal, 

consultoria d’organització i formació.  

http://cat.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 i càrrecs intermedis. 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 

 

 
 

http://www.humanseleccion.com/utils/candidatos/empresa1.asp
http://www.hunivers.com/area-candidatos/
http://www.grupoblc.com/index.php/component/content/article/130-grupoblc/empleo/704-formulario-de-registro
http://www.grupoblc.com/index.php/component/content/article/130-grupoblc/empleo/704-formulario-de-registro
http://web.icsarrhh.com/candidates_area/curriculum.asp
http://www.lb-consultores.com/ofertas-empleo-trabajo/
http://mercaconsult.cat/contacte/
http://www.mercuriurval.com/es/Countries/Spain/
http://cat.placonsultoria.com/ofertas-de-empleo/
http://www.talentsearchpeople.com/es/envianos-tu-cv/
http://www.tea-cegos-seleccion.es/
http://www.tobalinaconsulting.com/es-es/empresa/%C3%BAneteanosotros.aspx
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c) Headhunters: 
 

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 

 

CC&A 

Companyia especialitzada en la captació i selecció de personal directiu i executiu a Espanya i 

Alemania, Es pot contactar via correu electrònic.  

http://www.camperocalderon.com/021c9396990ac4303/021c9396c40b18806/index.html 

 

Cornestone International Group 

Xarxa de recursos humans a nivell internacional, no té seus a Espanya. Permet enviar el 

currículum.  
http://www.cornerstone-group.com/contact/ 

 

Egon Zehnder International 

Ofereix serveis de cerca de professionals d’alt nivell, així com assessorament en gestió del 

talent i RRHH.  

https://career.egonzehnder.com/?p=FullStd&ID=24 
 

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 

 

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 

 

IHR Consultancy 

Empresa especialitzada en la potenciació d’equips directius. Es pot adreçar el CV via correu 

electrònic. 

http://www.ihrconsultancy.com/ 

 

Laura Vidal & Asociados 

Identifica i selecciona directius per les empreses clients. Accés a omplir formulari i adjuntar el 

CV. 

http://lauravidal.cvtools.com/jefam/site/es/microsite-1172 

 

Odgers Berndtson 

Consultoria internacional que centra la seva activitat en la recerca i selecció de personal 

directiu. Es poden consultar les ofertes de feina vigents. 

http://www.odgersberndtson.es/es/gestione-su-carrera/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adunas.com/
http://www.alexanderhughes.es/contacto.html
http://www.camperocalderon.com/021c9396990ac4303/021c9396c40b18806/index.html
http://www.cornerstone-group.com/contact/
https://career.egonzehnder.com/?p=FullStd&ID=24
http://www.euromanager.es/contacto.php
http://www.heidrick.com/Work-at-Heidrick/Submit-Resume
http://www.ihrconsultancy.com/
http://lauravidal.cvtools.com/jefam/site/es/microsite-1172
http://www.odgersberndtson.es/es/gestione-su-carrera/
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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 

Hi ha moltes empreses consultores que constantment realitzen processos de selecció. 

Per això pot ser útil focalitzar-te en les que seleccionen perfils similars al teu i ser 

proactiu/iva. No només enviïs el CV, facilita també els teus perfils a les xarxes, 

interessa’t pel processos de selecció oberts i fes-ne un seguiment. Així et serà més fàcil 

estar al dia de les vacants que s’estan gestionant i els seleccionadors tindran un major 

coneixement del teu perfil i les teves competències. 

http://www.talengo.com/es/candidatos
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03. 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. 

 

 

a) Col·legis i associacions professionals: 

 

ACEC+ Associació Catalana d’Empreses Consultores 

 Entitat privada que representa les empreses de l'àmbit de la consultoria a Catalunya i els seus 

professionals. Des del web es pot accedir a la seva borsa de treball. 

http://www.asocat.org/ca/xarxa-acec/borsa-de-treball 

 

Col·legi d’Economistes de Catalunya 

Web del col·legi professional per a economistes. 

www.coleconomistes.cat 

 

Col·legi de Gestors de Barcelona 

Web del Col·legi amb informació rellevant del sector. 

http://gestors.cat/ca 

 

Foment del Treball 

Patronal d’empreses de Catalunya. Agrupa les empreses de major tamany així com nombroses 

patronals territorials i sectorials. 

http://www.foment.com/cat/default.aspx 

 

Pimec 

Patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya. 

http://web.pimec.org 

 

 

b) Escoles de negoci: 

 

CEF 

Centro de Estudios Financieros. Centre de formació de la ciutat de Barcelona on es programen 

cursos de formació i especialització en gestió empresarial. Es pot accedir a la borsa de treball. 

http://rrhh.cef.es/ 

 

Deusto Formación 

Ofereix cursos de formació i especialització en gestió empresarial.   

http://www.deustoformacion.com/ 

 

EADA Business School Barcelona 

Accés al portal de feina, directori d’empreses i pràctiques professionals de la institució. 

http://www.eada.edu/cat/empreses/carreres-professionals/recluta-a-eada 

 

EAE Business School 

Disposa d’un servei de carreres professionals amb accés a la borsa de treball per a alumnes.  

https://www.eae.es/carreras-profesionales/bolsa-de-empleo-eae.html 

 

 

http://www.asocat.org/ca/xarxa-acec/borsa-de-treball
http://www.coleconomistes.cat/
http://gestors.cat/ca
http://www.foment.com/cat/default.aspx
http://web.pimec.org/
http://rrhh.cef.es/
http://www.deustoformacion.com/
http://www.eada.edu/cat/empreses/carreres-professionals/recluta-a-eada
https://www.eae.es/carreras-profesionales/bolsa-de-empleo-eae.html
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Consell 

ESDEN  

Escola Superior de Negocis i tecnologies. Accés a la borsa de treball. 

http://esden.es/esden-business-school/ 

 

ESADE  

Accés a ofertes de treball i pràctiques en empreses mitjançant un servei de carreres 

professionals. 

http://www.esadealumni.net/ea/career_services 

 

ESERP Business School 

Institució d’àmbit estatal i internacional, té borsa de treball i també gestiona pràctiques. 

http://es.eserp.com/servicios-al-alumno/plataforma-de-empleo/ 

 

IE Business School 

Accés a la borsa de treball de l’escola de negocis.  

http://www.ie.edu/es/business-school/carreras-profesionales 

 

IESE 

Escola de negocis de la Universitat de Navarra amb campus a Barcelona i Madrid. Ofereix 

formació en direcció i gestió d’empreses. Disposa d’un servei d’assessorament i 

acompanyament a la inserció per a alumnes i antics alumnes. 

http://www.iese.net/cat/serveis/sortides-professionals/ofertes-

ocupacio/?_ga=1.54444584.1422760663.1446634030 

 

 

 

 

 

 
L’actualització en el sector és imprescindible pel que fa a novetats en normativa, 

metodologia i la incorporació de la tecnologia o la internacionalització dels mercats.  

Les empreses del sector valoren especialment els professionals amb formació 

actualitzada i al dia de les tendències del sector. Tingues-ho en compte tant si 

pertanys a aquest sector com si vols incorporar-t’hi des d’un altre. 

http://esden.es/esden-business-school/
http://www.esadealumni.net/ea/career_services
http://es.eserp.com/servicios-al-alumno/plataforma-de-empleo/
http://www.ie.edu/es/business-school/carreras-profesionales
http://www.iese.net/cat/serveis/sortides-professionals/ofertes-ocupacio/?_ga=1.54444584.1422760663.1446634030
http://www.iese.net/cat/serveis/sortides-professionals/ofertes-ocupacio/?_ga=1.54444584.1422760663.1446634030
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Consell 

 

04. Networking 

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

lideren i dinamitzen el sector.  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grups temàtics com: 

 Human Resources - Talent Management Executive /  

https://www.linkedin.com/grps?gid=98001&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSR

PsearchId%3A440597411446635040804%2CVSRPtargetId%3A98001%2CVSRPcmpt%3

Aprimary 

 Project Manager Community /  

https://www.linkedin.com/grps?gid=35313&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSR

PsearchId%3A440597411446635101684%2CVSRPtargetId%3A35313%2CVSRPcmpt%3

Aprimary 

 Secretarias y Ayudantes de Dirección /  

https://www.linkedin.com/grps?gid=3757994&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551448885734959%2CVSRPtargetId%3A3757994%2CVSRPcm

pt%3Aprimary  

 Directivos de España /  

https://www.linkedin.com/grps?gid=2541246&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551448885734959%2CVSRPtargetId%3A2541246%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

 Equipo AD (Equipo de Apoyo a Dirección) / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=3174406&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551448885761903%2CVSRPtargetId%3A3174406%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

 SecretaryPlusEs / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=3755014&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551448885792559%2CVSRPtargetId%3A3755014%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

 

O seguint els perfils socials d’entitats com: 

 Via Empresa / https://twitter.com/viaempresa  

 

 

Si tens un perfil de responsabilitat mostrar la teva opinió i visió empresarial a les 

xarxes socials podria ajudar-te a mostrar-te com un professional ple de potencial. 

D’altra banda, sigui quin sigui el teu perfil, estar inscrit a plataformes com LinkedIn o 

Bebee, facilita la teva visibilitat a la xarxa i l’accés a les ofertes que es publiquen per 

aquests mitjans. 

 

https://es.bebee.com/groups
https://www.linkedin.com/grps?gid=98001&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A440597411446635040804%2CVSRPtargetId%3A98001%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=98001&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A440597411446635040804%2CVSRPtargetId%3A98001%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=98001&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A440597411446635040804%2CVSRPtargetId%3A98001%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=35313&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A440597411446635101684%2CVSRPtargetId%3A35313%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=35313&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A440597411446635101684%2CVSRPtargetId%3A35313%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=35313&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A440597411446635101684%2CVSRPtargetId%3A35313%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3757994&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551448885734959%2CVSRPtargetId%3A3757994%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3757994&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551448885734959%2CVSRPtargetId%3A3757994%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3757994&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551448885734959%2CVSRPtargetId%3A3757994%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2541246&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551448885734959%2CVSRPtargetId%3A2541246%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2541246&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551448885734959%2CVSRPtargetId%3A2541246%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2541246&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551448885734959%2CVSRPtargetId%3A2541246%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3174406&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551448885761903%2CVSRPtargetId%3A3174406%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3174406&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551448885761903%2CVSRPtargetId%3A3174406%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3174406&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551448885761903%2CVSRPtargetId%3A3174406%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3755014&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551448885792559%2CVSRPtargetId%3A3755014%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3755014&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551448885792559%2CVSRPtargetId%3A3755014%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3755014&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551448885792559%2CVSRPtargetId%3A3755014%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://twitter.com/viaempresa
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Consell 

 

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  

 

 

 

BIZBarcelona 

Accés a l’agenda dels esdeveniments específics per a emprenedors i PIMES.  

http://www.bizbarcelona.com/ 

 

Congrés Anual Catalunya Emprèn 

Congrés anual que organitza la Generalitat de Catalunya per al món de l’emprenedoria i 

l’empresa catalana. 

http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/activitats-emblematiques/forum-

inversio/2015/index.jsp 

 

Manager Business Fórum 

Jornades específiques per als professionals del management que es celebren anualment a 

diferents ciutats d’Espanya, entre elles, Barcelona. 

http://www.managerforum.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pots trobar més informació del sector a l'apartat Canals de recerca de feina dins de l’àrea 

Eines del web  Barcelona Treball 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe elaborat per www.impento.es 

Aquest sector és transversal, necessari per la resta de sectors d’activitats, és 

per això que a més de conèixer i participar en els esdeveniments del sector és 

important identificar sectors d’activitat especialitzats i mostrar allà la teva 

candidatura professional. Aprofita també les jornades i tallers que s’organitzen 

des de les escoles de negoci, les associacions i els col·legis professionals. 

 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.bizbarcelona.com/
http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/activitats-emblematiques/forum-inversio/2015/index.jsp
http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/activitats-emblematiques/forum-inversio/2015/index.jsp
http://www.managerforum.es/
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
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/

