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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 de la Indústria Aeroespacial. 

 

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. 

 

 

Ingenieros.es 

El seu web dóna accés a diverses publicacions, un cercador de formacions online i 

esdeveniments, així com a una borsa de treball amb ofertes vigents detectades a la xarxa. 

http://www.ingenieros.es/bolsa_de_trabajo  

 

Pro Empleo Ingenieros 

Portal que ofereix diverses eines, entre d’altres un cercador d’ofertes d’enginyeria industrial. 

http://www.proempleoingenieros.es/  

 

Tecniberia 

Portal que, entre altres serveis, recull ofertes detectades a la xarxa, així com les que ofereixen 

els membres de l’Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos.  

http://empleo.tecniberia.es/  

 

Tecnoempleo.com 

El seu web conté, entre d’altres seccions, ofertes laborals especialitzades en Informàtica i 

Telecomunicacions. Mitjançant la introducció de paraules clau relacionades amb el sector 

aeroespacial, es poden trobar vacants d’empreses d’aquest àmbit. 

http://www.tecnoempleo.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

Consell 

Seria bona idea que completessis la recerca d’ofertes en portals i consultories 

especialitzades, amb les que les associacions i col·legis professionals publiquen als 

seus webs. L’enginyeria es recolza bastant en els serveis d’aquestes entitats. 

http://www.ingenieros.es/bolsa_de_trabajo
http://www.proempleoingenieros.es/
http://empleo.tecniberia.es/
http://www.tecnoempleo.com/
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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. 

 

 

Adecco Aeronáutica 

Branca d’especialització dins de la categoria Office&Industrial del grup especialitzat en la 

intermediació de personal Adecco. 

http://www.adecco.es/SobreAdecco/ServiciosOfficeAeronautica.aspx  

 
Select-Ing 
Consultora especialitzada en selecció de perfils d’enginyeria a nivell estatal i internacional. 
http://www.select-ing.es/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Consell 

Consulta també les ofertes de feina de les consultories i empreses de selecció que 

trobaràs a l’informe de canals de recerca generals, fent una cerca per categoria 

d’Enginyeria. Així mateix, inscriu el teu CV o fes-los arribar la teva candidatura per 

a que coneguin el teu perfil i et puguin tenir en compte en els seus processos. 

http://www.adecco.es/SobreAdecco/ServiciosOfficeAeronautica.aspx
http://www.select-ing.es/
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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. 

 

Aertec Solutions 

Aertec és una consultoria dedicada tant a processos industrials com a sistemes. Amb seu, 

entre d’altres, a l’Aeroport a Barcelona, disposa d’una secció d’ofertes. 

http://www.aertecsolutions.com/empleo/    

 

Airbus Group 

Enllaç a les ofertes disponibles del grup constructor europeu. 

http://www.airbusgroup.com/int/en/people-careers.html  

 

Applus 

Empresa d’assajos, inspecció i certificació. El seu web mostra les ofertes vigents de totes les 

seves divisions. 

http://www.applus.com/es/careers 

 
Alten España 

Consultoria tecnològica amb projectes a diversos punt de l’Estat, també mostra vacants a la 

ciutat de Barcelona. 

http://www.alten.es/ 

 

Altran España 

Empresa d’enginyeria i consultoria amb projectes a  la ciutat de Barcelona. 

http://www.altran.es/careers/ofertas-empleo.html#.Vh_tPNLhBkg 

 

Aritex 

Amb seu a Badalona, aquesta empresa subministradora industrial del sector de l’automoció i 

l’aeroespacial, permet enviar la candidatura. També trobaràs les ofertes disponibles. 

http://www.aritex-es.com/trabaja-con-nosotros/envianos-tu-c-v/ 
 

Arghos 

Empresa pertanyent al Grup Aernnova, especialitzada en serveis de consultoria i enginyeria. 

Amb seu a Madrid, disposa de projectes arreu de l’estat. Ofereix feina a la província de 

Barcelona. 

http://www.jobs.net/jobs/arghos-es/es/ 

 

Atos Origin 

Atos Origin és una empresa internacional de Serveis Informàtics i Enginyeria de Producte. Al 

web hi ha accessible un espai d’ofertes vigents, així com possibilita l’enviament de la 

candidatura. 

http://es.atos.net/es-es/home/empleo/ofertas-de-empleo.html 

 
BCN Consulting Group 

Consultoria amb seu a Barcelona, especialitzada en projectes globals d’enginyeria. 

http://bcncgroup.com/careers.html 

 
Boeing 

El web d’aquest constructor nord-americà, conté una secció d’ocupació. 

http://www.boeing.com/careers/  

http://www.aertecsolutions.com/empleo/
http://www.airbusgroup.com/int/en/people-careers.html
http://www.applus.com/es/careers
http://www.alten.es/
http://www.altran.es/careers/ofertas-empleo.html#.Vh_tPNLhBkg
http://www.aritex-es.com/trabaja-con-nosotros/envianos-tu-c-v/
http://www.jobs.net/jobs/arghos-es/es/
http://es.atos.net/es-es/home/empleo/ofertas-de-empleo.html
http://bcncgroup.com/careers.html
http://www.boeing.com/careers/
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CT Ingenieros 

Empresa d’enginyeria i innovació tecnològica. Pertany a the Engineering group, proveïdor de les 

principals companyies industrials d’aeronàutica, entre d’altres sectors. 

http://www.ctingenieros.es/index.php/trabaja-con-nosotros 

 

Dassault Systèmes España 

Consultoria d’innovació amb seu a Sant Cugat del Vallès, entre d’altres. Conté una secció 

d’ofertes vigents del Grup, a nivell internacional.  

http://www.3ds.com/no_cache/es/jobs/empleos/ 
 

GMV  

Consultoria tecnològica amb seu a L’Ametlla del Vallès, entre d’altres, ofereix al seu web una 

secció d’ocupació. 

http://www.gmv.com/ca/Treball/index.html 
 

GTD System & Software Engineering 

Enginyeria amb seu a Barcelona, entre d’altres. Disposa d’una secció des de la qual enviar la 

candidatura i consultar les ofertes vigents. 

http://www.gtd.es/es/trabaja-con-nosotros 
 

Gutmar 

Empresa amb seu a L’Hospitalet de Llogregat, que ofereix servei integral en mecànica de 

precisió. 

http://www.gutmar.com/index.php 
 

Indra 

Consultoria tecnològica i d’innovació, amb seus a Barcelona i Badalona, entre d’altres. La 

secció “Trabajar en Indra”, dóna accés a registrar el Cv així com a consultar les ofertes vigents. 

http://www.indracompany.com/tu-carrera-en-indra/trabajar-en-indra 

 
Matis España 

Empresa que ofereix serveis d’enginyeria i consultoria tecnològica. Desplegant el botó de 

“menú”, s’accedeix a l’espai “Únase a Nosotros” .   

http://es.matis-group.com/es 

 

Mazel Ingenieros 

Consultoria, Enginyeria de Prototips i Producció per a diversos sectors, amb seu a Abrera. 

Disponible la secció “Trabaje con Nosotros”. 

http://www.mazel-ingenieros.com/default.htm 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Pildo Labs 

Pildo Labs és una empresa catalana de serveis de consultoria i enginyeria. Disposa d’un 

apartat al web per enviar la candidatura. 

http://pildo.com/workwithus/ 

 
 

Moltes empreses i consultories pertanyen a grups internacionals, on es promou la 

mobilitat geogràfica. El domini de l’anglès, per tant, és de valor afegit per ampliar 

aquesta possibilitat doncs és l’idioma principal de referència en aquest sector. 

http://www.ctingenieros.es/index.php/trabaja-con-nosotros
http://www.3ds.com/no_cache/es/jobs/empleos/
http://www.gmv.com/ca/Treball/index.html
http://www.gtd.es/es/trabaja-con-nosotros
http://www.gutmar.com/index.php
http://www.indracompany.com/tu-carrera-en-indra/trabajar-en-indra
http://es.matis-group.com/es
http://www.mazel-ingenieros.com/default.htm
http://pildo.com/workwithus/
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Consell 

 

 

RDT Ingenieros 

Empresa que ofereix solucions d’eninyeria i innovavció. Disposa de seu a Barcelona. Permet 

enviar la candidatura. 

http://www.rdtingenieros.com/empleo.php 
 

Roga 

Empresa industrial amb seu a Premià de Mar. 
http://www.roga.com/contactoIN.htm 
 

Segula Technologies 

Aquesta secció de la consultoria tecnològica i innovació, porta a la fitxa d’empresa de la 

companyia en els portals d’Infojobs i Infoempleo, així com a LinkedIn i Twitter. També es pot 

enviar la candidatura. 

http://www.segula.es/es/ofertasempleo 

 

Sener 

Empresa de serveis tecnològics de disseny i construcció, amb seu, entre d’altres, a Cerdanyola 

del Vallès. Aquesta secció enllaça amb la seva fitxa d’empresa a Infojobs. 

http://www.sener.es/trabajar-en-sener/es 
 

Thales 

Empresa multinacional amb seu a Badalona que és lider en solucions estratègiques per a la 

indústria aeroespacial, espaial, defensa, seguretat i transport. El web inclou un portal per a la 

gestió de noves candidatures. 

https://www.thalesgroup.com/en/homepage/careers 

 

 

 

 

La indústria aeroespacial necessita la intervenció de molts actors, des d’empreses 

industrials subministradores, passant per les empreses pròpiament constructores, a 

consultories d’assajos, certificacions i d’enginyeria, tecnològica. És recomanable 

ampliar la recerca de feina a les empreses que participen en el disseny, la producció, 

el muntatge i la posada en marxa d’una nau i/o dels seus components. 

http://www.rdtingenieros.com/empleo.php
http://www.roga.com/contactoIN.htm
http://www.segula.es/es/ofertasempleo
http://www.sener.es/trabajar-en-sener/es
https://www.thalesgroup.com/en/homepage/careers
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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. 

 

 

a) Col·legis i associacions professionals: 

 

Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació de Catalunya 

Es pot consultar la borsa de treball i fer una cerca de formació o accedir al servei d’orientació 

laboral, entre molts altres serveis.  

http://www.telecos.cat/ 

 

Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya  

Borsa de treball per col·legiats o associats al Col·legi. Disponible també un directori 

d’empreses i cercador per grup de serveis i sector d’especialització. 

http://www.eic.cat 

 

Asociación Española de Compañías Aéreas  

Web corporatiu que aglutina ofertes i demandes laborals dins del sector.  Així mateix, permet 

accedir al directori d’empreses associades i adherides per categories. 

http://www.aecaweb.com/ 

 

Asociación Sindical Española de Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico  

Ofereix informació sobre les normatives aeronàutiques i convocatòries d’exàmens i es pot 

linkar directament a una borsa d’ofertes laborals pels afiliats. 

http://www.asetma.com 

 

Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos  

Al web hi ha informació rellevant sobre el col·legi, així com una agenda d’activitats, enllaços 

d’interès sobre esdeveniments, notícies, borsa de treball per als col·legiats i altres serveis de 

valor afegit. 

http://www.coiae.com/ 

 

Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 

Es pot consultar links a webs de treball, fòrums i treball internacional (d’accés restringit). 

http://www.coit.es/index.php?op=empleo_listado 

 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos  

Entre els serveis habituals, com la formació, butlletins i dades sobre la professió, dóna accés a 

una borsa de treball per als col·legiats. 

http://www.aeronauticos.org/ 

 

Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya 

Té un servei d’orientació professional amb instruments per a trobar feina, canviar o establir un 

pla de carrera professional. Disposa d’una base de dades d’empreses d’aquest sector.  

http://www.enginyeriainformatica.cat/ 

 

 

 

 

http://www.telecos.cat/
http://www.eic.cat/
http://www.aecaweb.com/
http://www.asetma.com/
http://www.coiae.com/
http://www.coit.es/index.php?op=empleo_listado
http://www.aeronauticos.org/
http://www.enginyeriainformatica.cat/
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Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació de Catalunya  

El seu web conté informació d’interès quant a publicacions, cercador de formació i actes, a 

més d’un accés privat a l’àrea de borsa de treball. 

http://coettc.com/ 

 

 
b) Universitats i Escoles: 

 

Aeroclub Barcelona-Sabadell 

El web inclou formació en pilotatge d’avions i una agenda d’activitats del sector aeronàutic, 

entre d’altra informació. 

http://www.aeroclub.es/ 

 

Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels 

El web dóna accés a la informació dels seus estudis. 

http://eetac.upc.edu/ca/  

 

La Salle - Universitat Ramon Llull 

Mostra les formacions disponibles en enginyeria. 

http://www.salle.url.edu 

 

UAB – Universitat Autònoma de Barcelona 

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

http://www.uab.cat/web/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-oferta-de-masters-

oficials/informacio-general/gestio-aeronautica-campus-de-sabadell-

1096480139517.html?param1=1096482866243 

 

UPC – Universitat Politècnica de Catalunya 

Accés a l’oferta de màsters, postgraus en enginyeria. 

http://www.upc.edu/  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

c) Altres entitats oficials d’interès: 

 

AENA 

El seu web dóna accés a la seva borsa de treball, entre d’altra informació d’interès. 

http://empleo.aena.es/empleo/    

 

CSIC - Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Institució pública dedicada a la investigació a España, adscrita al Ministerio de Economía y 

Competitividad. Entre d’altra informació d’interès, en el web es troba una secció de borsa de 

treball d’interès per als perfils professionals d’aquest sector. 

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/bolsa-de-trabajo 

 

El sector demana professionals actualitzats en les darreres novetats 

aeronàutiques. És recomanable estar al dia de les novetats del sector , formar-se 

de forma continuada. Això et mostrarà com a professional actualitzat en el sector. 

http://coettc.com/
http://www.aeroclub.es/
http://eetac.upc.edu/ca/
http://www.salle.url.edu/portal/lasalle/borsa-treball
http://www.uab.cat/web/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/gestio-aeronautica-campus-de-sabadell-1096480139517.html?param1=1096482866243
http://www.uab.cat/web/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/gestio-aeronautica-campus-de-sabadell-1096480139517.html?param1=1096482866243
http://www.uab.cat/web/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-oferta-de-masters-oficials/informacio-general/gestio-aeronautica-campus-de-sabadell-1096480139517.html?param1=1096482866243
http://www.upc.edu/
http://empleo.aena.es/empleo/
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/bolsa-de-trabajo
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d) Altres recursos d’interès: 

 

Actualidadaeroespacial.com 

Portal dirigit als professionals de l’aeronàutica i de l’espai. Aquí es pot trobar tot tipus de 

notícies referents a aquests sectors. 
http://www.actualidadaeroespacial.com  

 

Aviacióndigitalglobal.com 

Portal internacional amb informació aeronàutica. 
http://www.aviaciondigitalglobal.com 

 

Infoespacial 

Blog especialitzat que conté informació del sector i de les empreses que hi treballen. 

D’especial interès de cara a la especialització espaial. 

http://www.infoespacial.com/ie/ 

 

 

http://www.actualidadaeroespacial.com/
http://www.aviaciondigitalglobal.com/
http://www.infoespacial.com/ie/
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onsell 

 

06. Networking 

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

lideren i dinamitzen el sector.  

 

 

ESA Business Incubation Centre Barcelona - ESA BIC Barcelona 

Incubadora d’empreses relacionades amb el sector aeroespacial. Aquí es promouen espais i 

trobades d’interrelació entre professionals i experts del sector. 

http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/emprenedoria/incubadores/homee

sa.jsp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grups temàtics com: 

 

 Aerospace MRO/ 

https://www.linkedin.com/grps?gid=139384&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VS

RPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A139384%2CVSRPcmpt

%3Aprimary  

 Aerospace Engineer Jobs/ 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2091038&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2091038%2CVSRPcm

pt%3Aprimary    

 Aerospace Engineers Europe/ 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2977204&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2977204%2CVSRPcm

pt%3Aprimary   
 Feria Internacional de Empleo Sector Aeroespacial /  

https://www.linkedin.com/grps?gid=3916650&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445284160318%2CVSRPtargetId%3A3916650%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

 Ofertas de Empleo Aeroespacial/ Aerospace Job Offers / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=4262387&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551445283960270%2CVSRPtargetId%3A4262387%2CVSRPcm

pt%3Aprimary   
 

 

 

Prepara l’elevator pitch per assistir a aquestes trobades amb un missatge de 

presentació de perfil i portfoli de projectes, el més concisos possibles, transmetent 

poques idees però aconseguint despertar l’ interès dels teus interlocutors. 

Transmetent emocions, que es noti que t’apassiona el que fas.  

http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/emprenedoria/incubadores/homeesa.jsp
http://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/emprenedoria/incubadores/homeesa.jsp
https://www.linkedin.com/grps?gid=139384&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A139384%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=139384&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A139384%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=139384&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A139384%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2091038&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2091038%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2091038&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2091038%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2091038&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2091038%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2977204&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2977204%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2977204&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2977204%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2977204&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284482909%2CVSRPtargetId%3A2977204%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3916650&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284160318%2CVSRPtargetId%3A3916650%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3916650&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284160318%2CVSRPtargetId%3A3916650%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=3916650&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445284160318%2CVSRPtargetId%3A3916650%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4262387&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445283960270%2CVSRPtargetId%3A4262387%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4262387&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445283960270%2CVSRPtargetId%3A4262387%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=4262387&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551445283960270%2CVSRPtargetId%3A4262387%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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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 es fan a la ciutat de Barcelona 

seguiu el perfil de twitter @barcelonactiva  

 

 

AEROPOLIS 

El Parc Científic i Tecnològic dedicat en exclusiva a la indústria aeroespacial d’Andalusia, 

organitza diverses jornades que publica en el seu web, 

http://aeropolis.es/agenda  

 

AIRTEC 

Fira internacional del sector aeroespacial  

http://airtec.aero/ 

 

BCI Aerospace 

Informació relativa als propers esdeveniments i trobades de la indústria aeroespacial i de 

defensa a nivell internacional, organitzats per BCI Aerospace. 

http://www.bciaerospace.com/calendar/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Les publicacions especialitzades informen sobre els congressos, jornades i 

esdeveniments més representatius del sector. Segueix els perfils digitals de les 

empreses més interessants per al teu perfil, els col·legis professionals i les entitats, 

així t’assabentaràs de jornades, sessions i tallers.  

https://twitter.com/barcelonactiva
http://aeropolis.es/agenda
http://airtec.aero/
http://www.bciaerospace.com/calendar/
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/

