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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 Química. 

 

Els principals recursos i canals d’aquest sector estan agrupats en els següents apartats: 
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Consell 

01. Portals d’ocupació especialitzats 

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

 

 

Chem Jobs 

Portal internacional de recerca de llocs de treball en el sector. Inclou informació, consells i 

recomanacions. 

http://www.chemjobs.net/en-gb/ 

 

Laboris.net  

Canal sectorial del portal d’ocupació. 

http://www.laboris.net/quimica/ 

 

PMFarma 

Lloc web amb continguts i borsa de treball per al sector farmacèutic. 

http://www.pmfarma.es/empleo/   

 

 

Hi ha pocs llocs webs específics per cercar treball en el sector. Això és indicatiu de que les 

ofertes apareixeran en els llocs més generalistes, però també per altres canals com borses de 

treball,  col·legis i associacions. 

http://www.chemjobs.net/en-gb/
http://www.laboris.net/quimica/
http://www.pmfarma.es/empleo/
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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. 

 

 

Kelly Scientific Resources 

Consultoria d’abast internacional especialitzada en l’àmbit científic i la investigació clínica. 

Ofereix oportunitats laborals a l’estranger. 

http://www.kellycientifico.com 

 

Michael Page  

Consultoria que compta amb una divisió healthcare especialitzada en perfils sanitaris, de la 

indústria farmacèutica i d’investigació  

http://www.michaelpage.es/browse/jobs/life-sciences/all/all  

 

Scientific Search International  

Consultoria especialitzada en perfils relacionats amb la ciència i la tecnologia. 

http://scientific-search.com/headhunting/ 

 

http://www.kellycientifico.com/
http://www.michaelpage.es/browse/jobs/life-sciences/all/all
http://scientific-search.com/headhunting/
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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. 

 

 

a) Empreses: 

 

Air Liquide 

Empresa internacional amb seu a Madrid dedicada a activitats relacionades amb els gasos 

industrials i mèdics i present a 700 països del món.. 

https://airliquide.recruitmentplatform.com/career.results.php?LG=FR 

 

Almirall 

Companyia farmacèutica internacional que disposa de vacants a nivell estatal i a la resta de 

països on està present. 

http://www.almirall.com/webcorp2/cda/trabajaConNosotros.jsp 

 

AkzoNobel 

Empresa química que publica a l’apartat de carreres professionals de la seva web, les vacants 

de les que disposa arreu de tot el món, així com els seus programes per a estudiants i graduats. 

http://www.akzonobel.com/careers/vacancy_bank/ 

 

BASF 

Indústria química internacional amb seu a Barcelona. El web conté un apartat ofereix la 

possibilitat d’enviar el cv i disposa d’un cercador d’ ofertes de feina a nivell internacional. 

https://www.basf.com/es/es/company/career/jobs.html 

 

Boehringer Ingelheim España, S.A. 

Empresa del sector farmacèutic amb plantes de producció (química i farmacèutica)  a 

Catalunya. Disposa d’una borsa de treball a nivell internacional. 

http://www.boehringer-ingelheim.es/trabajar_con_nosotros.html 

 

Carburos Metálicos 

Empresa de gasos pel tractament d’aigües, alimentació, vidre, minerals i materials per a la 

construcció, entre d’altres. A l’apartat “carreres” es poden trobar ofertes de feina. 

http://www.carburos.com/Careers/why-air-products.aspx 

 

Clariant 

Empresa química internacional. Accés a les ofertes de treball de l’empresa. 

http://www.clariant.es/C12576710018E579/vwWebPagesByID/C881C00B1644BF80C12579330

04D02CA 

 

Grífols 

Empresa catalana d’abast internacional dedicada al sector de la salut. El seu web disposa 

d’ofertes de feina a nivell estatal i internacional. 

https://preselec.grifols.com/candidato/ofertas/lista_de_ofertas/lista_de_ofertas.asp?id_idio

ma=1 

 

Henkel Ibérica  

Empresa amb quatre plantes de producció i distribució a Catalunya, publica a la seva web les 

ofertes de treball i pràctiques de tots els seus centres. 

http://www.henkel.es/action/es/427070/search?query=trabajo&section= 

 

https://airliquide.recruitmentplatform.com/career.results.php?LG=FR
http://www.almirall.com/webcorp2/cda/trabajaConNosotros.jsp
http://www.akzonobel.com/careers/vacancy_bank/
https://www.basf.com/es/es/company/career/jobs.html
http://www.boehringer-ingelheim.es/trabajar_con_nosotros.html
http://www.carburos.com/Careers/why-air-products.aspx
http://www.clariant.es/C12576710018E579/vwWebPagesByID/C881C00B1644BF80C1257933004D02CA
http://www.clariant.es/C12576710018E579/vwWebPagesByID/C881C00B1644BF80C1257933004D02CA
https://preselec.grifols.com/candidato/ofertas/lista_de_ofertas/lista_de_ofertas.asp?id_idioma=1
https://preselec.grifols.com/candidato/ofertas/lista_de_ofertas/lista_de_ofertas.asp?id_idioma=1
http://www.henkel.es/action/es/427070/search?query=trabajo&section
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Consell 

Laboratorios Salvat  

Empresa d’innovació de medicaments i productes sanitaris. A l’apartat de contacte, s’hi troba 

el correu electrònic de RRHH per poder enviar la candidatura.  

http://www.salvatbiotech.com/es/contacto 

 

Novartis  

Grup industrial químic-farmacèutic orientat a la salut, l’agricultura i la nutrició, es poden 

consultar les seves vacants estatals i internacionals. 

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

 

Pfizer 

Empresa amb una divisió farmacèutica i una altra de salut animal, en el seu web es poden 

consultar les vacants disponibles. 

http://www.pfizer.es/empleo/ofertas_empleo.html 

 

Repsol 

Grup petrolier i gasístic d’abast internacional, present a Tarragona, amb divisió de Química. 

Des del web es pot enviar la candidatura.  

http://www.repsol.com/es_ca/corporacion/empleo/trabajar-repsol-2014/default.aspx 

 

Roche 

Especialitzada en l’elaboració de productes farmacèutics, des del web es pot accedir a la borsa 

de treball de l’empresa, a nivell internacional. 

http://www.roche.com/about/people/employees.htm 

 

Solvay Iberica 

Grup farmacèutic i químic internacional. Accés a formar part del seu equip. 

http://www.solvay.es/es/careers/index.html 

 

The Dow Chemical Company 

Companyia química diversificada que ofereix oportunitats professionals en diferents 

disciplines. 

https://dow.taleo.net/careersection/10000/moresearch.ftl?lang=en 

 

UQUIFA 

La Unión Químico Farmacéutica permet consultar las seves vacants al seu web institucional i 

registrar el cv a la seva base de dades.  

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

 

 

 

 

 

b) Directoris d’empreses: 

 

Associació Empresarial Química de Tarragona 

Informació sobre les empreses que formen part del teixit químic de Tarragona,  

http://www.aeqtonline.com/qui-som/membres/ 

 

Barcelona i Catalunya disposen d’un bon teixit d’empreses químiques, en especial en els 

àmbits farmacèutic i petroquímic. Són empreses d’un tamany considerable i que habiliten 

espais al seu web per a recollir candidatures. Segueix les empreses que més t’interessin i entra 

en contacte amb elles per poder enviar la teva candidatura, tot personalitzant-la amb una 

carta de presentació adaptada a l’empresa a què et dirigeixis. 

 

http://www.salvatbiotech.com/es/contacto
http://www.novartis.es/trabaja-con-nosotros
http://www.pfizer.es/empleo/ofertas_empleo.html
http://www.repsol.com/es_ca/corporacion/empleo/trabajar-repsol-2014/default.aspx
http://www.roche.com/about/people/employees.htm
http://www.solvay.es/es/careers/index.html
https://dow.taleo.net/careersection/10000/moresearch.ftl?lang=en
http://www.uquifa.com/es/careers/
http://www.aeqtonline.com/qui-som/membres/
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Empresas de la industria química 

Espai web amb accés a un directori estatal d’empreses de la indústria química. 

http://www.industriaquimica.es/empresas 

 

Fedequim 

La federació empresarial catalana del sector compta amb un complert directori d’empreses 

amb activitat a Catalunya. 

http://www.fedequim.es/socios.asp 

 

Feique 

Directori d’empreses i productes químics de la Federación Empresarial de la Industria Química 

Española. 

http://www.feique.org/directorio-de-empresas-y-productos-quimicos.html 

 

Interempresas.net 

Directori d’empreses de la Guía de compras de la Industria Química. 

http://www.interempresas.net/Quimica/Empresas/ 

 

Pharmatech 

Espai web amb accés a directori d’empreses de la indústria farmacèutica.  

http://www.pharmatech.es/empresas  
  

Portalfarma 

Directori de farmàcies, laboratoris, institucions,col·legis oficials, entre d’altres del  Portal de la 

Organización Farmacéutica Colegial. Per consultar la informació, cal primer donar-se d’alta al 

portal. 

http://www.portalfarma.com/Profesionales/directorioenlaces/directorio/Paginas/directorioa1.

aspx 

 

 

Depenent de quin sigui el teu lloc de feina objectiu, si el lloc és de caire tècnic, interessa que al 

CV remarquis la teva formació i el reciclatge i formació continuada que hagis anat realitzant. Si 

estàs més especialitzat en manipulació de materials i maquinària, detalla al CV en què tens 

experiència. 

 

http://www.industriaquimica.es/empresas
http://www.fedequim.es/socios.asp
http://www.feique.org/directorio-de-empresas-y-productos-quimicos.html
http://www.interempresas.net/Quimica/Empresas/
http://www.pharmatech.es/empresas
http://www.pharmatech.es/empresas
http://www.portalfarma.com/Profesionales/directorioenlaces/directorio/Paginas/directorioa1.aspx
http://www.portalfarma.com/Profesionales/directorioenlaces/directorio/Paginas/directorioa1.aspx
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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. 

 

 
a) Col·legis i associacions: 

 

Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria 

La Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria compta amb una borsa de treball. 

http://www.aefi.org/noticias-det.aspx?id_noticia=1341 

 

Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

El Servei de selecció professional del CETIB posa a disposició dels seus col·legiats/des un 

sistema d’intermediació laboral on-line. 

http://www.cetib.cat/serveis-colegiats/borsa_treball/index.html 

 

Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona 

Accés a tota la informació, noticies i serveis per als professionals del sector. 

http://www.cofb.net 

 

Col·legi de Químics de Catalunya 

Disposa d’una borsa de treball amb ofertes del sector. 

http://borsa.quimics.cat/ 

 

Enginyers Industrials de Catalunya 

Accés a la borsa de treball del Col·legi i l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya. 

http://www.eic.cat/exercir/serveis-ocupacionals/borsa-treball 

 

Gremi Químic de Cecot 

Accés a ofertes de treball del sector a l’apartat de “Recursos humans”. 

http://www.lacecot.org/gremis/borsatreball/asp/demanda2.asp 

 

Real Sociedad Española de Química 

Al seu web  publica es publiquen ofertes de feina i beques de tot el territori estatal i a nivell 

internacional. 

http://rseq.org/empleo/ofertas-de-empleo 

 

Societat Catalana de Química  

Accés a noticies i esdeveniments i jornades relacionades amb la temàtica.  

http://scq.iec.cat/ 

 

 

b) Centres de recerca: 

 

CSIC  

Òrgan públic de recerca i desenvolupament tecnològic, convoca cada any processos selectius 

de diverses posicions científiques al camp de la investigació. 

https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal 

http://www.aefi.org/noticias-det.aspx?id_noticia=1341
http://www.cetib.cat/serveis-colegiats/borsa_treball/index.html
http://www.cofb.net/
http://borsa.quimics.cat/
http://www.eic.cat/exercir/serveis-ocupacionals/borsa-treball
http://www.lacecot.org/gremis/borsatreball/asp/demanda2.asp
http://rseq.org/empleo/ofertas-de-empleo
http://scq.iec.cat/
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal
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Consell 

 

ICIQ 

L’Institut Català d’Investigació Química publica a la seva plana web ofertes d’investigació pre i 

postdoctorals, així com de suport tècnic. 

http://www.iciq.org/jobs-grants/ 

 

IQAC  

L’Institut d’Investigacions Químiques i Ambientals de Barcelona publica a la seva web 

corporativa l’oferta de beques i ocupació. 

http://www.iqac.csic.es/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53&lan

g=ca 
 

Parc Científic de Barcelona 

Publica a la seva borsa de treball ofertes de feina i beques, tant pròpies com d’empreses 

externes, per a tècnics de laboratori i altres perfils dins del camp de la recerca. 

http://www.pcb.ub.edu/portal/ca/el-pcb 

 

 

c) Universitats: 

 

Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili 

Ofereix ofertes de feina, pràctiques i beques d’inserció laboral als seus estudiants i graduats.  

http://www.fq.urv.cat/serveis/borsa_de_treball.html 

 

FeinaUB – Universitat de Barcelona.  

El Servei d’inserció i orientació laboral de la Universitat de Barcelona disposa d’una borsa de 

treball per als seus estudiants o graduats, així com informació sobre beques, interinatges i 

oposicions. 

http://www.ub.edu/feinaub/ 

 

Institut Químic de Sarrià 

Disposa d’un servei de carreres professionals dirigits a les empreses i als alumnes, amb un 

fòrum de treball, on s’afavoreix el contacte entre alumnes de l’Institut amb empreses que 

cerquen perfils professionals. 

http://www.iqs.edu/es/foro-empleo:540 

 

Treball Campus – Universitat Autònoma de Barcelona  

La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix als seus alumnes i antics alumnes una borsa de 

treball i pràctiques. 

http://www.uab.cat/web/inici-1248934939395.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

És un sector altament tecnificat i és per això que és molt recomanable invertir temps 

en reciclatge i formació. Així estaràs al dia dels últims avenços, podràs especialitzar-te 

i trobar oportunitats de feina que s’articulen per aquesta via, ja que molts centres 

disposen de borsa de treball i estan en contacte amb empreses que cerquen 

professionals entre els seus alumnes. 

http://www.iciq.org/jobs-grants/
http://www.iqac.csic.es/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53&lang=ca
http://www.iqac.csic.es/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=53&lang=ca
http://www.pcb.ub.edu/portal/ca/el-pcb
http://www.fq.urv.cat/serveis/borsa_de_treball.html
http://www.ub.edu/feinaub/
http://www.iqs.edu/es/foro-empleo:540
http://www.uab.cat/web/inici-1248934939395.html
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d) Borses de treball: 

 

 

Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació 

Borsa de treball per a investigadors/es de diferents branques científiques com la química, les 

ciències de la salut o la biotecnologia. Des de la pestanya “FCRi” del web, es poden consultar 

les ofertes disponibles.  

http://www.fundaciorecerca.cat/ca/index.asp  
 

Fundación ESAME 

Borsa de treball especialitzada en la investigació clínica de la Fundació ESAME, 

Pharmaceutical Business School. 

http://www.esame.org/#!empleo/c5q 
  

http://www.fundaciorecerca.cat/ca/index.asp
http://www.fundaciorecerca.cat/ca/index.asp
http://www.esame.org/#!empleo/c5q
http://www.esame.org/#!empleo/c5q
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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.  

 

 

Grups temàtics com:  

 

 Asociación Nacional de Químicos en España (ANQUE) / 

https://twitter.com/anque_quimicos 

 Institut Químic de Sarrià (IQS) / 

https://www.linkedin.com/edu/school?id=42174&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1418646533

946%2Ctas%3AIQS%2Cidx%3A5-1-13 

 Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) / https://www.linkedin.com/company/iciq 

 Jóvenes Investigadores Químicos / https://twitter.com/JovenesQuimicos 

 Real Sociedad Española de Química (RSEQ) / https://twitter.com/RSEQUIMICA 

 

 

a) Altres espais de coneixement: 

 

Foro Química y Sociedad 

Portal especialitzat en el sector amb noticies, publicacions i informació relacionada.  

http://www.quimicaysociedad.org/noticias/ 

 

Industria química 

Espai especialitzat en la indústria química amb accés a revistes científiques del sector.  

http://www.industriaquimica.es/kiosco 

 

Pharmatech 

Espai especialitzat per a professionals dels sector. Des del web es pot accedir a les revistes 

especialistes en la indústria farmacèutica, podent subscriure’s i formar part de la comunitat i, 

també, publicar.  

http://www.pharmatech.es/kiosco 

 
 

 

 

 

 

Consell 

Estigues connectat al sector informant-te dels darrers avenços, entrant en contacte amb 

d’altres professionals i empreses, que et puguin proporcionar informació que t’ajudi a 

conduir la recerca de feina de manera exitosa. 

https://twitter.com/anque_quimicos
https://www.linkedin.com/edu/school?id=42174&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1418646533946%2Ctas%3AIQS%2Cidx%3A5-1-13
https://www.linkedin.com/edu/school?id=42174&trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1418646533946%2Ctas%3AIQS%2Cidx%3A5-1-13
https://www.linkedin.com/company/iciq
https://twitter.com/JovenesQuimicos
https://twitter.com/RSEQUIMICA
http://www.quimicaysociedad.org/noticias/
http://www.industriaquimica.es/kiosco
http://www.pharmatech.es/kiosco
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Consell 

 

06. 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  

 

 

Expoquimia 

Saló Internacional de la Química, on es desenvolupa un Congrés de ponències i experiències. 

http://www.expoquimia.com/ 

 

Infarma 

Espai de trobada europeu de farmàcia. 

http://www.infarma.es/web/infarma-2016/inicio 

 

Pharmaprocess 

Fòrum internacional de la innovació en el procés farmacèutic. 

http://www.pharmaprocessforum.com/en/home 

 

RESQ 

Accés al calendari dels esdeveniments de l’espai web de la química a nivell estatal. 

http://rseq.org/eventos/month_calendar/2015/10/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

El sector organitza grans esdeveniments de caràcter internacional que et poden ser 

útils per assabentar-te de les tendències, però cal que estiguis amatent a les 

jornades, sessions i tallers monogràfics que s’organitzen a petita escala on 

coincidiràs amb experts i professionals en actiu que et poden ser de gran ajut per a 

identificar llocs de treball disponibles. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.expoquimia.com/
http://www.infarma.es/web/infarma-2016/inicio
http://www.pharmaprocessforum.com/en/home
http://rseq.org/eventos/month_calendar/2015/10/-
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/

