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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 Benestar i la Imatge 

personal. 

 

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. 

 

 

Artero 

Accés a ofertes de feina relacionades amb el món de la perruqueria. 

http://www.artero.com/portal/peluqueria/bolsa_de_trabajo/ofertas 

 

Beauty Market 

Portal d’ocupació per a professionals i empreses del sector de l’estètica i la imatge personal. 

http://www.beautymarket.es/estetica/anunciosparticulares.php?seccion=11 

 

Med-estetica.com 

Portal d’ocupació especialitzat en la medicina estètica, amb ofertes d’abast estatal. 

http://www.med-estetica.com/Zona_Comercial/Bolsa_Trabajo/index.php 

 

Pelujobs.es 

Portal web d’àmbit internacional on es poden consultar ofertes de treball en el sector de la 

perruqueria.  

http://pelujobs.es/  

 

Sports Jobs Catalunya 

Portal amb ofertes de treball del sector esportiu impulsat pel clúster català de l'esport, 

INDESCAT, que fomenta la millora de la competitivitat d’empreses i centres vinculats a 

l’esport.. 

http://www.sportsjobs.cat/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consell 

A més dels portals d’ocupació especialitzats, la major part dels portals generalistes 

disposen de categories específiques per als professionals d’aquest sector. Consulta’ls a 

l’informe sobre els recursos generals per a la recerca de feina i, selecciona les ofertes per 

categoria o per les paraules clau característiques d’aquest àmbit.   

http://www.artero.com/portal/peluqueria/bolsa_de_trabajo/ofertas
http://www.beautymarket.es/estetica/anunciosparticulares.php?seccion=11
http://www.med-estetica.com/Zona_Comercial/Bolsa_Trabajo/index.php
http://pelujobs.es/
http://www.sportsjobs.cat/
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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: 

 

Alesport 

Grup empresarial dedicat a l’organització d’esdeveniments esportius i la seva comunicació. 

http://www.alesport.com/intro/index.html 

 

Avon 

Empresa especialitzada en la venda directa de productes de bellesa. 

http://www.avon.es/PRSuite/careers.page#  

 

Centre clínic Mir Mir 

Centre mèdic de cirugia plàstica i estètica. Es pot contactar amb ells a través de formulari.  

http://www.multiestetica.com/estetica-centro-clinico-mir-mir-vweb-45415.html 

 

Clínica Belmonte 

Centre odontològic situat a Barcelona. A través del web, es poden consultar les ofertes o 

presentar l’autocandidatura  mitjançant el formulari de contacte.  

http://www.belodonte.es/ca/bossa-de-treball 

 

Clínica Londres 

Especialistes en medicina estètica, cirugia plàstica i reparadora i tractaments d’obesitat.  

http://www.clinicalondres.es/clinica-londres-trabaja-nosotros 

 

DIR 

Grup de centres esportius especialitzats en el món del fitness, el benestar i la nutrició.  

http://www.dir.cat/ca/treballa-al-dir 

 

Eurofitness 

Grup de centres esportius especialitzats en el món de l’esport, salut i benestar.  

https://es.eurofitness.com/ca/content/treballa-amb-nosaltres 

 

Grup Policlínic 

Grup de centres mèdics assistencials de Catalunya. Es poden consultar les seves ofertes 

mitjançant la seva fitxa d’empresa a Infojobs. 

https://www.infojobs.net/grup-policlinic-policlinic-torreblanca/em-

i183949524528206171343025344851 

 

L’Oréal 

Empresa dedicada a la producció de productes de cosmètica. 

https://career.loreal.com/ES/  

 

Revlon Pro – The Colomer Group 

Professionals de la perruqueria i el maquillatge. El seu web permet enviar candidatura per 

formar part del seu equip. 

http://www.revlonprofessional.com/es/contacto.html  

 

 

 

http://www.alesport.com/intro/index.html
http://www.avon.es/PRSuite/careers.page
http://www.multiestetica.com/estetica-centro-clinico-mir-mir-vweb-45415.html
http://www.belodonte.es/ca/bossa-de-treball
http://www.clinicalondres.es/clinica-londres-trabaja-nosotros
http://www.dir.cat/ca/treballa-al-dir
https://es.eurofitness.com/ca/content/treballa-amb-nosaltres
https://www.infojobs.net/grup-policlinic-policlinic-torreblanca/em-i183949524528206171343025344851
https://www.infojobs.net/grup-policlinic-policlinic-torreblanca/em-i183949524528206171343025344851
https://career.loreal.com/ES/
http://www.revlonprofessional.com/es/contacto.html
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Salter 

Empresa catalana internacional que dissenya i fabrica instruments i equipaments per a 

gimnasos i spa. 

http://www.salter.es/#?lang=ca&seccion=home 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Directori: 

 

Barcelona és moda 

Portal web creat per la Cambra de Comerç de Barcelona com a punt de trobada per a les 

empreses i els professionals del sector de la moda. El web ofereix un directori d’empreses, el 

qual es pot consultar per la  categoria “Bellesa”. 

http://www.barcelonaesmoda.com/empreses/?c=bellesa 

 

Esteticahidrotermal.net 

Directori d’empreses relacionades amb la hidrologia i la estètica hidrotermal. 

http://www.esteticahidrotermal.net/ 

 

Gimnasios de Barcelona 

Directori on-line de gimnasos i centres de ioga, spa, etc., de la província de Barcelona. Es pot 

consultar per districtes de la ciutat de Barcelona, o per comarques.  

www.gimnasiosbarcelona.org 

 

Gremi d’Estètica i Bellesa de Catalunya 

Associació que agrupa les persones que es dediquen pel seu compte a la prestació de serveis 

d’Estètica i Bellesa. Disposa d’un directori de professionals. 

http://www.gremiestetica.org/professionals.htm 

 

Mac Cosmetics 

Empresa especialitzada en Cosmètica, amb seu a Madrid i punts de venda a Barcelona. Des del 

web es poden consultar les ofertes de feina d’àmbit estatal. 

https://www.maccosmetics.es/cms/customer_service/employment.tmpl 

 

Planetlook.com 

Web del sector de la perruqueria i l’estètica que disposa d’un directori d’empreses, centres i 

gremis.   

http://www.planetlook.com/es/directorio 

 

 

 

Consell 

Aquest sector s’estructura en molts establiments minoristes. En el procés de recerca de feina 

es valora molt positivament la comunicació i l’atenció al client i, és per això que és molt 

interessant d’apropar-se personalment a les empreses i establiments per presentar 

l’autocandidatura. Ara bé, evita les hores de màxima afluència de clients; seria una bona idea 

que contactessis amb els centres per saber quina seria la millor hora per anar-hi i que et 

poguessin atendre. 

http://www.salter.es/#?lang=ca&seccion=home
http://www.barcelonaesmoda.com/empreses/?c=bellesa
http://www.esteticahidrotermal.net/
http://www.gimnasiosbarcelona.org/
http://www.gremiestetica.org/professionals.htm
https://www.maccosmetics.es/cms/customer_service/employment.tmpl
http://www.planetlook.com/es/directorio
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Consell 

 

 

Portal de belleza 

Portal especialitzat en el món de la bellesa amb accés al directori d’empreses.  

http://www.portaldebelleza.com/salones-de-belleza.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si et dediques a l’àmbit de la imatge personal, podria ser un bon complement al teu CV, que 

disposessis d’un portfoli que donés visibilitat als teus treballs i projectes d’estètica, 

perruqueria, bellesa, etc. Tingues en compte també que la teva imatge personal reflectirà 

com veus tu la professió i les tendències que defineixen la teva potencial creativitat, 

concepte clau en aquest sector.  

http://www.portaldebelleza.com/salones-de-belleza.html
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03. 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 professionals: 

 

Asociación Española de Masaje Infantil  

Associació espanyola amb seu a Barcelona que promou aquesta activitat.  

www.masajeinfantil.org 

 

Associació Balneària 

Aquesta associació recull diferents balnearis de Catalunya amb la descripció i els diferents 

serveis que ofereix cadascun.   

http://www.balneario.org/ 

 

COPLEFC 

Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de 

Catalunya.   

www.coplefc.cat 

 

FEDA 

La Federación Española de Aerobic y Fitness ofereix al seu web informació interessant sobre el 

sector.  

http://www.feda.net/ 

  

SCCPRE 

La Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica disposa de lloc web per a tots 

els professionals del sector. Accés a les ofertes de treball a través del Col·legi Oficial de 

Metges de Barcelona. 

http://www.sccpre.cat/ocupaci%C3%B3/ 

 

SECPRE 

La Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética agrupa al seu portal web als 

especialistes de la cirurgia plàstica.  

http://www.secpre.org/ 

 

SEME 

La Sociedad Española de Medicina Estética disposa al seu web ofertes de treball relacionats 

amb el sector.  

http://www.seme.org/area_pro/trabajo.php 

 

UFEC 

Unió de Federació Esportives de Catalunya. Dins del seu web es pot trobar la relació de 

federacions esportives catalanes, així com notícies del sector. 

www.ufec.cat 

 

 

 

 

http://www.masajeinfantil.org/
http://www.balneario.org/
http://www.coplefc.cat/
http://www.feda.net/
http://www.sccpre.cat/ocupaci%C3%B3/
http://www.secpre.org/
http://www.seme.org/area_pro/trabajo.php
http://www.ufec.cat/
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b) Universitats i Escoles: 

 

Cazcarra 

El grup ofereix a la seva web informació sobre cursos de formació, notícies, serveis, 

publicacions i una borsa de treball per als professionals de l'àmbit de l'estètica. 

http://www.cazcarra.com/ 

 

Cebado 

Aquesta empresa de professionals de la perruqueria i el maquillatge ofereix al seu web 

informació, notícies, formació i una borsa de treball per als professionals interessats. 

http://www.cebado.es/empleo/trabaja-con-nosotros/ 

 

C&C Academia Llongueras 

L’acadèmia ofereix al seu web un apartat de borsa de treball on es poden consultar ofertes 

relacionades amb l'àmbit de l'estètica i la imatge personal. A més es pot trobar informació 

sobre formació i notícies. 

http://www.cc-llongueras.com/default.asp?idSeccion=bolsa 

 

INEFC 

Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. Adscrit a la Generalitat, és un dels 

organismes a través del quals, s’impulsen les polítques públiques quant a l’esport. 

http://www.inefc.cat/inefc/AppPHP/index.php?id_pagina=1 

 

ISMET 

L’Institut Superior de Medicines Tradicionals té un web amb informació de les teràpies que 

impulsa i el congrés internacional de teràpies naturals. 

www.ismet.es 

 

Thuya 

Escola professional d’estètica, perruqueria i assessoria d’imatge que ofereix formació, cursos i 

borsa de treball.  

http://www.thuya.com/escuela/bolsa-de-trabajo 

 

 

c) Altres recursos d’interès: 

 

Equipaments municipals esportius de la ciutat de Barcelona 

Apartat del web de l’Ajuntament de Barcelona on es troba la relació i accés als equipaments 

esportius de la ciutat.  

http://esports.bcn.cat/ca/equipaments-municipals 

 

Secretaria General de l’Esport de la Generalitat 

Organisme que s’encarrega de l'execució i gestió de la política esportiva del Govern. Es pot 

accedir a qualsevol notícia, activitat o curs que tingui a veure amb l'esport català.  

http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/ 

 

Promak – Sociedad de Maquilladores 

Accés a la borsa de treball dels associats, d’abast estatal. 

http://www.sociedadmaquilladores.com/bolsa-de-empleo.html 

 

 

 

 

http://www.cazcarra.com/
http://www.cebado.es/empleo/trabaja-con-nosotros/
http://www.cc-llongueras.com/default.asp?idSeccion=bolsa
http://www.inefc.cat/inefc/AppPHP/index.php?id_pagina=1
http://www.ismet.es/
http://www.ismet.es/
http://www.thuya.com/escuela/bolsa-de-trabajo
http://esports.bcn.cat/ca/equipaments-municipals
http://www20.gencat.cat/portal/site/sge/
http://www.sociedadmaquilladores.com/bolsa-de-empleo.html
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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.  

 

 

Deporte y Gestión 

Xarxa de contactes professionals esportius. Al seu web es pot accedir als espais d’ocupació, 

notícies, esdeveniments i  publicacions.  

http://deporteygestion.com/listado/curriculum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com per exemple: 

 

 Nutrición, Salud y Bienestar 

https://www.linkedin.com/groups/3728155/profile 

 

 Empleo Deporte 

https://www.linkedin.com/groups/3930722/profile 

 

 Deporte y Salud 

https://www.linkedin.com/groups/3089472/profile 

 

 The Health & Wellness Networking Group  

https://www.linkedin.com/groups/4472478/profile 

 

 

Utilitza les xarxes socials per promocionar el teu perfil, per mostrar els projectes 

realitzats. A més, seguir els perfils digitals d’entitats, gremis i associacions així com 

participar en grups temàtics a LinkedIn i similars, t’ajudarà a estar connectat a les 

darreres tendències en el sector. 

http://deporteygestion.com/listado/curriculum
https://www.linkedin.com/groups/3728155/profile
https://www.linkedin.com/groups/3930722/profile
https://www.linkedin.com/groups/3089472/profile
https://www.linkedin.com/groups/4472478/profile
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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  

 

 

Barcelona Expo Tattoo 

Saló de l’art del tatuatge.  

http://barcelonatattooexpo.com/ 

 

Cosmobelleza 

Punt de trobada per als professionals del sector de la bellesa.  

http://cosmobelleza.com/ 

 

Expo Eco Salud 

Saló de la salut i la qualitat de vida, que se celebra a Madrid. 

http://www.expoecosalud.es/ 

 

FDM 

Fòrum dental celebrat al recinte ferial de Barcelona. 

http://www.forum-dental.es/ 

 

Fira Gran 

Saló de la Gent Gran de Catalunya, on es poden trobar, entre d’altres, expositors que ofereixen 

serveis destinats a fomentar el benestar d’aquest col·lectiu. 

www.firagran.com 

 

Miboda 

Fira on es poden trobar representades empreses que intervenen en l’organització d’una 

cerimònia.   

http://mibodabcn.com/ 

 

Piscina and Wellness Barcelona 

Fira organitzada per Fira de Barcelona amb presència d’expositors internacionals. 

http://www.salonpiscina.com/ 

 

STS Beauty Barcelona 

Fira professional de la imatge personal, la bellesa i la qualitat de vida 

www.stsbeautybarcelona.com 

 

 

 

 

Avalua com el teu perfil pot ser interessant pels potencials contactes que puguis generar 

assistint a actes i esdeveniments que siguin del teu interès per a la recerca de feina. 

Prepara l’elevator pitch amb antelació i adapta la teva presentació segons l’esdeveniment 

en el que et trobis i el tipus d’empreses/professionals amb les que puguis interactuar.  

https://twitter.com/barcelonactiva
http://barcelonatattooexpo.com/
http://cosmobelleza.com/
http://www.expoecosalud.es/
http://www.forum-dental.es/
http://www.firagran.com/
http://mibodabcn.com/
http://www.salonpiscina.com/
http://www.stsbeautybarcelona.com/
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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  

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/

