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 realitzar una recerca de feina focalitzada en el sector de l’Automoció.
Els principals recursos i canals d’aquest document 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.

Autoindustria
Accés a ofertes de feina relacionades amb el sector de l’automoció en general.
http://www.autoindustria.com/trabajo/listado_ofertas.cfm?indice=1
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
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/
Pro Empleo Ingenieros
Portal que ofereix diverses eines, entre d’altres un cercador d’ofertes d’enginyeria industrial.
http://www.proempleoingenieros.es/

Consell
Hi ha pocs portals d’ocupació especialitzats en el sector d’automoció,pel què pot ser
interessant cercar ofertes de feina a través dels portals i borses genèriques, mitjançant
la categoria “Automoció”, o emprant paraules clau relacionades amb l’activitat. Utilitza
també els enllaços als webs de les empreses pertanyents al sector per fer
autocandidatura, així com els directoris que trobaràs al llarg d’aquest informe.
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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) Empreses:
Alten España
Consultoria tecnològica amb projectes a diversos punt de l’Estat, té vacants a Barcelona.
http://www.alten.es/
Altran España
Empresa d’enginyeria i consultoria que treballa en projectes d’automoció, entre d’altres
sectors. Té vacants a Barcelona.
http://www.altran.es/careers/ofertas-empleo.html#.Vh_tPNLhBkg
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
ARaymond
Empresa d’innovació que desenvolupa, fabrica i comercialitza solucions de subjecció i
muntatge. El web dóna accés a formar part del seu equip mitjançant l’enviament de la
candidatura.
http://www.araymond.es/empleo
Arghos
Empresa pertanyent al Grup Aernnova, especialitzada en serveis de consultoria i enginyeria i
que aporta solucions a diversos sectors, entre ells, al de l’automoció. Amb seu a Madrid
disposa de vacants a la província de Barcelona.
http://www.jobs.net/jobs/arghos-es/es/
Aritex
Amb seu a Badalona, aquesta empresa subministradora industrial del sector de l’automoció,
permet enviar la candidatura. Al botó “Trabaja con Nosotros”, també es troba l’apartat
d’ofertes disponibles.
http://www.aritex-es.com/trabaja-con-nosotros/envianos-tu-c-v/
BCN Consulting Group
Consultoria amb seu a Barcelona, especialitzada en projectes globals d’enginyeria.
http://bcncgroup.com/careers.html
Benteler
Empresa de fabricació de components, peces i accessoris per a l’automoció amb seus a Abrera
i Martorell. El web disposa d’un apartat amb ofertes de feina de l’empresa a nivell
internacional. Es pot fer cerca per país i regió.
http://career.benteler.com/international/
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Bertrandt AG
Empresa de disseny industrial amb seu a Esparraguera. Ofereix serveis per al sector de
l’automoció, entre d’altres. Des de la secció de Contacte, es pot adreçar la candidatura a la
persona responsable de la contractació personal. Trobaràs l’adreça de correu electrònic a
l’apartat “Carrera”.
http://www.bertrandt.com/index.php?id=708&L=3
CIE Automotive
Grup industrial proveïdor de serveis del mercat de l’automoció amb seu a Vilanova i la Geltrú.
Des del web es pot accedir a la borsa de treball de la companyia. També possibilita l’enviament
de la candidatura.
http://www.cieautomotive.com/secciones.php?id=11
CSA CASTELLÓN AUTOMOTIVE
Grup industrial internacional, amb seu a Ripollet, proveïdor del desenvolupament i producció
de sistemes i components de les constructores automobilístiques. Cal enviar CV per correu
electrònic.
http://www.csabcn.com/cat/empleo/empleo.html

Consell
En el sector de l’automoció intervenen moltes empreses amb diverses activitats
empresarials. Formen part de la cadena les companyies de fabricació de vehicles i motors,
les de components auxiliars per a la indústria, sense oblidar-nos de les de projectes
d’enginyeria i innovació tecnològica, fins als concessionaris de venda i reparació. Conèixer
les diferents empreses que integren aquest sector pot ser una bona manera de diversificar
la teva recerca de noves oportunitats.

CT Ingenieros
Empresa d’enginyeria i innovació tecnològica. Pertany a the Engineering group, proveïdor de les
principals companyies industrials d’automoció, entre d’altres sectors.
http://www.ctingenieros.es/index.php/trabaja-con-nosotros
FICOSA
Grup internacional amb fàbrica a Viladecavalls, dedicat a la investigació, desenvolupament i
producció de sistemes i components automobilístics. El web disposa d’un espai d’ofertes de
feina.
http://www.ficosa.com/wps/wcm/connect/ficosawcm/WebPublica_CA/Unete
Gestamp
Grup internacional dedicat al disseny, desenvolupament i fabricació de components metàl·lics.
Tenen fàbriques i equipaments a Barcelona i província. El web dóna accés a enviar la
candidatura per formar part del seu equip.
http://www.gestamp.com/personas/trabaja-con-nosotros
Grupo Faurecia
Grup internacional fabricant de components per a la indústria de l’automoció. Amb diverses
equipaments a la província de Barcelona, des del web es poden consultar les ofertes de feina,
fent una selecció per país.
http://www.faurecia.com/careers/en
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M Automoción
Grup empresarial especialitzat en el sector de l’automoció, en venda i reparació de vehicles. El
web possibilita l’enviament de candidatura.
http://www.m-automocion.com/empleo.html
Masats
Empresa catalana reparadora de vehicles i fabricant de components per al sector. El web
permet l’enviament de la candidatura.
http://www.masats.es/index/joinus
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
Magna Seating Spain
Proveïdor industrial internacional amb centre productiu a Barcelona. Està especialitzat en la
fabricació de components per a la indústria de l’automòbil. Des del web es pot accedir a les
vacants i enviar la candidatura.
http://www.magna.com/careers/career-opportunities
Magneti Marelli
Grup industrial internacional amb divisions a la província de Barcelona. Es dedica a la
fabricació de components per a l’automoció. Des del web es pot accedir a l’apartat d’ofertes.
http://www.magnetimarelli.com/careers
Mazel Ingenieros
Grup internacional en serveis d’enginyeria pel sector de l’automoció, entre d’altres. El web
dóna accés a treballar amb el seu equip.
http://www.mazel-ingenieros.com/default.htm
NISSAN MOTOR IBERIA
Amb centres a Barcelona i àrea metropolitana, el fabricant de vehicles dóna accés des del seu
web a formar part de l’equip en les diferents àrees de treball.
http://www.nissanmotor.jobs/amie/es/
RDT Ingenieros
Empresa que ofereix solucions d’enginyeria i innovació, oferint solucions per al sector de
l’automoció, entre d’altres. Disposa de seu a Barcelona. Permet enviar la candidatura des del
web.
http://www.rdtingenieros.com/empleo.php
SEAT
Amb fàbrica a Barcelona i a Martorell, el fabricant de vehicles des del seu web, dóna accés a
l’apartat d’ofertes de feina de l’empresa.
http://www.seat.com/corporate/human-resources/jobs.html
Segula Technologies
Aquesta secció de la consultoria tecnològica i innovació especialista en el sector de
l’automoció, entre d’altres, 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
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Soldaduras Serra
Subministrador industrial amb seu a Barcelona, entre d’altres. El seu web permet enviar la
candidatura.
http://www.serrasold.com/empleo/
Pirelli Neumáticos
Fabricant de pneumàtics amb seu a L’Hospitalet de Llobregat, des del seu web es pot accedir a
l’apartat des del qual enviar la candidatura, així com al de les ofertes de feina que ofereix
l’empresa.
http://www.pirelli.com/corporate/en/careers/default.html
Valeo
Empresa multinacional líder en complements i accessoris per a la indústria de l’automòbil. Té
una seu a Martorelles. Disposa de borsa d’oportunitats, on cal seleccionar primer el pais.
http://www.valeo.com/en/candidates/our-job-offers/

Volkswagen-Audi España
La companyia d’automoció, present al Prat de Llobregat, diposa al seu web d’ofertes de feina
per a les seves àrees de treball.
http://www.volkswagen-audi-espana.es/equipo/crece.php

b) Directoris d’empreses:
Auto City
Guia amb adreces de concessionaris de vehicles. Es pot fer una cerca per marca o per
província.
http://www.autocity.com/concesionarios/
CIAC - Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya
Associació d’empreses vinculades al sector de l’automoció. Des de l’apartat “Socis”, es pot
accedir al llistat d’empreses adherides a l’agrupació.
http://ciac.cat/ca
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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:
AEBALL
L’Associació Empresarial de l'Hospitalet i el Baix Llobregat disposa d’una borsa de treball per a
diferents perfils, des d’operaris de màquines a enginyers industrials. El web també mostra
altra informació d’interès com publicacions, agenda d’activitats, cercador de formació, etc.
http://www.aeball.net/ofe_emp.asp
ASCAMM – Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Matrius
Aquesta associació ofereix des del seu web informació sobre publicacions, agenda d’activitats,
el servei de borsa de treball pels seus associats, així com un cercador d’empreses associades.
http://www.ascamm.org/
CETIB – Col·legi d’Enginyers Industrials de Barcelona
Entre d’altres serveis, com el d’un cercador de formació o de publicacions, el col·legi dóna
accés al servei d’ocupació i borsa de treball pels seus col·legiats.
http://www.enginyersbcn.cat
EIC - 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
SERNAUTO
L’associació espanyola de fabricants d’equip i components per l’automoció disposa d’un
directori d’empreses, entre altres notícies i informació del sector.
http://www.sernauto.es/es/directorio-de-empresas

Consell
Formar part del col·legis i associacions de professionals, o seguir-los a les xarxes socials,
et mantindrà informat de les noves tendències i coneixements del sector. Recorda que
generalment tenen una tenen forta vinculació amb el món empresarial i s’assabenten de
les ofertes que s’hi mouen. Si estàs col·legiat/da a més podràs formar part de les borses
de treball.
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b) Universitats i Escoles:
Escola d’Aprenents SEAT
Ofereix cursos de grau en especialitzacions, com ara, tècnic de mecanització o de
manteniment electromecànic.
http://www.xtec.cat/escola-aprenents-seat/
Institut de la Mercè
A l’apartat “Oferta Formativa” trobaràs els graus mig i superiors d’especialització en Fabricació
Mecànica, entre d’altres.
http://lamerce.com/

La Salle - Universitat Ramon Llull
Mostra les formacions disponibles en enginyeria.
http://www.salle.url.edu
UPC
Accés directe al màster en Enginyeria d’Automoció de la Universitat Politècnica de Catalunya.
https://automocio.masters.upc.edu/ca

Consell
Dins del sector, per a certs perfils directius o comandaments intermedis es valora haver
realitzat formació en competències directives, pel què pot ser una forma de millorar el teu
perfil professional. A més, pertanyent com a alumne a una escola de negocis o Universitat
podràs formar part de les borses de treball que gestionen.

c) Altres entitats:
El Consorci de la Zona Franca
Informació sobre el principal centre logístic de Barcelona, amb un llistat d’empreses
disponible, entre altra informació d’interès.
http://www.elconsorci.net/
Eurecat
Centre d’innovació resultant de la integració dels centres tecnològics Ascamm, BDigital,
Barcelona Media, CETEMMSA i CTM. Al web es poden consultar els projectes que es
desenvolupen per sector, entre ells, el de l’automoció. Tan mateix, hi ha un espai de publicació
d’ofertes vigents.
http://eurecat.org/
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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 de relació:
Soloingenieria.net
Portal de trobada d’enginyers, accés a fòrum.
http://www.soloingenieria.net/
b) Espais de coneixement:
LIVE – Impuls de la mobilitat sostenible
Plataforma públic-privada per a l’impuls de la mobilitat sostenible a Barcelona i Catalunya. Hi
trobaràs informació sobre les seves iniciatives, els ajuts i incentius així com la relació dels seus
partners.
http://w41.bcn.cat/

Consell
Orienta la teva recerca de feina a aquell àmbit dins del sector que més s’adigui al teu perfil
professional i tria els contactes que millor puguin ajudar-te a entrar en contacte amb
aquelles empreses que siguin objectiu per a tu.

Grups temàtics com:
Fòrum ETSEIB /
https://www.linkedin.com/grps?gid=3686592&goback=%2Enpp_col*5legi*5enginyers*5indus
trials%2F1b%2F666%2F78&trk=fulpro_grplogo
Automoció i Motosport – Enginyers Industrials de Catalunya /
https://www.linkedin.com/grps?gid=2933222&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsear
chId%3A327922551445889156951%2CVSRPtargetId%3A2933222%2CVSRPcmpt%3Aprimary
Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA) /
https://www.linkedin.com/grps?gid=4889460&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsear
chId%3A327922551445889125290%2CVSRPtargetId%3A4889460%2CVSRPcmpt%3Aprimary
Industria Automotriz y Auxiliar Automoción /
https://www.linkedin.com/grps?gid=4248979&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsear
chId%3A327922551445889125290%2CVSRPtargetId%3A4248979%2CVSRPcmpt%3Aprimary

Recursos per a la recerca de feina / Sector de l’Automoció

11

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

Fòrum ETSEIB
Fira professional del sector industrial que pretén apropar als estudiants al món laboral.
http://www.forumetseib.upc.edu/inici/
Motortec
Fira internacional de la indústria d’automoció a Espanya.
http://www.ifema.es/motortec_01/
Saló Internacional de l’Automòbil
Esdeveniment estatal reconegut per la Organización Internacional de Constructores de
Automóviles (OICA) i organitzat per la Fira de Barcelona.
http://www.salonautomovil.com/ca/inicio

Consell
Algunes entitats i portals programen l’agenda de diferents esdeveniments relacionats amb
el sector, així és que pot ser interessant revisar periòdicament els webs de les ssociacions,
col·legis i agrupacions d’empreses. Abans d’anar a aquestes jornades entrena en el teu
elevator pitch, per poder transmetre un bon missatge de presentació de perfil professional,
i deixar clar quin és el teu objectiu de recerca de feina a les empreses i persones amb les
que t’hi relacionis.

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
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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

