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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 Construcció. 

 

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

 

 

Índex 
 

 

01. Portals d’ocupació especialitzats .................................................................................... 4 

02. Autocandidatura ............................................................................................................... 5 

03. Col·legis professionals i associacions .............................................................................. 8 

04. Networking ..................................................................................................................... 10 

05. Jornades i esdeveniments .............................................................................................. 11 
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01. Portals d’ocupació especialitzats 

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

 

 

Construyendo empleo 

Portal d’ocupació de la Fundación Laboral de la Construcción especialitzada en el sector amb 

ofertes a nivell estatal. 

http://www.construyendoempleo.com/#inicio 

 

 

 
Consell 

Les oportunitats del sector es vehiculen especialment a través dels portals d’ocupació 

generalistes, les empreses de treball temporal i les autocandidatures a les empreses de 

mitjà i gran dimensió. 

http://www.construyendoempleo.com/#inicio
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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: 

 

Accés Vertical 

Empresa especialitzada en disseny i implantació de sistemes de seguretat en alçada. Entre els 

sectors als que es dediquen es troba el d’Obra Civil i Edificació. 

http://accesvertical.es/?lang=ca  

 

Acciona 

Lloc web de l’empresa amb accés a ofertes de feina especialitzades dins del sector de la 

Construcció, entre d’altres i, un espai de consells per trobar feina. 

http://canalempleo.acciona.es/ofertas-de-empleo.aspx 

 

Acsa Sorigué 

Empresa especialitzada en obres d'infraestructura, d'edificació i de serveis. 

http://www.acsa.es/ca/rh/treballa-amb-nosaltres/  

 

Agefred 

Grup empresarial que ofereix serveis de manteniment correctiu, preventiu, predictiu, 

conducció d'instal·lacions i gestió d'energies transformades. 

http://www.agefred.es/agefred/rrhh/   

 

Aldesa 

L'activitat constructora i de concessions d’aquest grup empresarial d’abast internacional es 

centra en totes les especialitats d'obra civil i edificació.  

http://www.aldesa.es/rrhh.jsp 

 

Asfaltex 

Empresa d’impermeabilització i solucions acústiques.   

http://www.asfaltex.com/contact-us/ 

 

Alsina 

Grup empresarial que centra la seva activitat en el disseny, la fabricació, el lloguer i la venda de 

sistemes d’encofrat de formigó.  

http://www.alsina.com/contacto/ 

 

Celobert 

Cooperativa que ofereix serveis tècnics de construcció amb responsabilitat eco-social. 

http://www.celobert.coop/ca/contacte/ 

 

Comsa Corporación  

Grup empresarial especialitzat en les àrees d'Infraestructures, Edificació, Obra Civil, 

Enginyeria , Manteniment Integral d’Edificis, entre d’altres.  

http://www.comsa.com/es/web/comsawp/trabaja-con-nosotros  

 

http://accesvertical.es/?lang=ca
http://canalempleo.acciona.es/ofertas-de-empleo.aspx
http://www.acsa.es/ca/rh/treballa-amb-nosaltres/
http://www.agefred.es/agefred/rrhh/
http://www.agefred.es/agefred/rrhh/
http://www.aldesa.es/rrhh.jsp
http://www.asfaltex.com/contact-us/
http://www.alsina.com/contacto/
http://www.celobert.coop/ca/contacte/
http://www.comsa.com/es/web/comsawp/trabaja-con-nosotros
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Dragados 

Empresa pertanyent a ACS , grup internacional de construcció i enginyeria. Des de la secció de 

Recursos Humans del web, es pot accedir a l’apartat “Construye tu futuro con nosotros” i 

enviar la candidatura. 

http://www.dragados.com/career_detail.php?id=57  

 

Eninter 

Empresa de fabricació i manteniment d’ascensors. 

http://www.eninter.com/contacto  

 

Ferrovial 

Empresa internacional de gestió integral d'infraestructures. Disseny, construcció i 

manteniment de carreteres, autopistes, aeroports, ferrocarrils, obres hidroelèctriques, 

marítimes i industrials.  

http://www.ferrovial.com/es/nuestras-personas/unete-a-nosotros/ 

 

FCC 

Empresa internacional de construcció de grans infraestructures, equipaments urbans i la 

generació d'energies renovables. 

http://www.fcc.es/fccweb/personas/unete-a-nosotros/index.html?lang=ES  

 

Go and go 

Empresa especialitzada en la rehabilitació d’edificis. Disposa de formulari de contacte. 

http://www.goandgo.es/contacta 

 

Grupo Copisa 

Grup empresarial que abasta el serveis de construcció d'obra civil i edificació, concessions, 

immobiliària i materials i paviments.  

http://www.grupocopisa.com/ca/contacte 

 

Jordà 

Empresa d’instal·lació i manteniment d’ascensors a Barcelona. A l’apartat de Contacte, es 

troba la secció “Treballa amb Nosaltres”. 

http://jorda-sa.es/ca/contacts/  

 

La casa por el tejado 

Empresa que s’ha especialitzat en la construcció d’àtics nous en edificis de la ciutat de 

Barcelona.  

http://www.lacasaporeltejado.eu/ca/contacto/ 

 

NTI 

Empresa especialitzada en la impermeabilització d’edificis. Disposa de formulari de contacte.  

http://nti.com.es/contactar/ 

 

OHL 

Obrascón Huarte Lain (OHL) és un grup internacional de concessions i construcció. Amb seu 

social a Madrid tenen projectes d’obres arreu de l’estat. Des de la pàgina principal del web, es 

pot accedir a l’espai “Enviar CV”.  

http://www.ohl.es/ 

 

Perímetro 5 

Empresa de rehabilitació de façanes.  

http://www.fachadas-perimetro-5.com/contacto/ 

 

 

 

 

http://www.dragados.com/career_detail.php?id=57
http://www.eninter.com/contacto
http://www.ferrovial.com/es/nuestras-personas/unete-a-nosotros/
http://www.fcc.es/fccweb/personas/unete-a-nosotros/index.html?lang=ES
http://www.goandgo.es/contacta
http://www.grupocopisa.com/ca/contacte
http://jorda-sa.es/ca/contacts/
http://www.lacasaporeltejado.eu/ca/contacto/
http://nti.com.es/contactar/
http://www.ohl.es/
http://www.fachadas-perimetro-5.com/contacto/
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Sacyr Vallehermoso 

Grup empresarial que disposa de cinc àrees de negoci: construcció, promoció immobiliària, 

concessions, patrimoni i serveis.  

http://www.sacyr.com/es_es/canales/canal-empleo/ 

 

ThyssenKrupp Elevadores 

Empresa d’instal·lació, rehabilitació , modernització i manteniment d'ascensors, 

muntacàrregues  i escales mecàniques, entre d’altres. El web té una secció des de la qual es 

pot enviar la candidatura. 

http://www.thyssenkruppelevadores.es/t_vacantes.aspx  

 

b) Directoris d’empreses: 

 

Construmática 

Accés al directori d’empreses del sector. Es pot fer cerca per categoria, especialitat i província. 

http://www.construmatica.com/empresas 

 

Construred 

Portal especialitzat en el sector de la construcció. Accés al directori d’empreses però cal 

registrar-se previament. 

https://www.construred.com/empresas/ 

 

Domotica365.com 

Lloc web amb directori d'empreses especialitzades en sistemes domòtics per a centres de 

treball i llars particulars a tot l’Estat.  

http://www.domotica365.com/domotica-barcelona-vprovincia-9.html 

 

Infoconstrucción 

Web amb accés a un directori d’empreses de construcció. 

http://www.infoconstruccion.es/empresas 

 

 

 

 

 

Consell 

El sector de la Construcció es recolza en els serveis d’empreses auxiliars, com les 

dedicades a tasques de rehabilitació, o de millora de l’eficiència energètica, per exemple. 

Aquest tipus d’empreses podrien ser també un objectiu interessant depenent de quin 

sigui el teu perfil professional. Explora els directoris d’empreses i envia el CV a tantes 

empreses com puguis; això incrementarà les teves oportunitats. 

http://www.sacyr.com/es_es/canales/canal-empleo/
http://www.thyssenkruppelevadores.es/t_vacantes.aspx
http://www.construmatica.com/empresas
https://www.construred.com/empresas/
http://www.domotica365.com/domotica-barcelona-vprovincia-9.html
http://www.infoconstruccion.es/empresas
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03. Col·legis professionals i 

associacions  

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: 

 

ACAE 

L'Associació d'empreses de Components per Aparells Elevadors és una organització 

empresarial que agrupa gran part de les empreses fabricants i distribuïdores d’equips per a 

ascensors. Accés a la borsa de treball. 

http://www.aecae.com/trabajo.aspx 

 

ACALLMAC 

L'Associació Catalana de Llogaters de Maquinària per a la Construcció disposa d'un llistat 

d'empreses associades que es dediquen al lloguer, muntatge i manteniment de grues torre per 

a la construcció d'edificis. 

http://www.acallmac.com/cat/ 

 

CEDOM 

L'Associació Espanyola de Domòtica és una organització que agrupa tots els agents del sector 

de la domòtica a Espanya. 

http://www.cedom.es/index.php 

 

COAC 

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya disposa d’un servei d’intermediació laboral amb borsa de 

treball. 

http://www.arquitectes.cat/ca/desenvolupament-professional 

 

Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona 

Aquest col·legi professional disposa d'un servei de borsa de treball per als seus associats.  

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/borsa/Pagines/Borsadetreball.aspx 

 

Col·legi de Delineants, Projectistes i Tècnics Superiors en desenvolupament de projectes de 

Barcelona 

Ofereix als seus membres col·legiats una borsa de treball. 

http://www.deltsbcn.org/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=54 

 

Enginyers Industrials de Catalunya 

Borsa de treball per al col·lectiu d'enginyers industrials col·legiats.  

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

 

FERCA 

La Federació Catalana d'Empreses Instal·ladores funciona com un punt de trobada i informació 

d'instal·ladors d'electricitat, lampisteria, calefacció, climatització i afins de Catalunya. Aquí 

trobaràs tots els gremis i associacions. 

http://www.ferca-catalunya.com/gremis.php 

 

http://www.aecae.com/trabajo.aspx
http://www.acallmac.com/cat/
http://www.cedom.es/index.php
http://www.arquitectes.cat/ca/desenvolupament-professional
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/borsa/Pagines/Borsadetreball.aspx
http://www.deltsbcn.org/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=54
http://www.eic.cat/exercir/serveis-ocupacionals/borsa-treball
http://www.ferca-catalunya.com/gremis.php
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Consell 

SEOPAN 

Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras. El seu web 

disposa de notícies i informes actualitzats del sector, a més d'enllaços i altres recursos 

d'interès. 

http://www.seopan.es/asociadas.php?Opcion=0 

 

 

b) Universitats i Escoles: 

 

 

EUETIB - UPC  

Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. Mostra l’oferta de Graus en 

les diverses branques d’enginyeria. 

https://www.euetib.upc.edu/els-estudis 

 

EPSEB – UPC 

Escola Universitària Superior d’Edificació de Barcelona. Mostra informació sobre els diversos 

Graus que ofereixen, entre d’altres, el d’Arquitectura Tècnica i Edificació i, màsters 

relacionats. 

https://www.epseb.upc.edu/ca/estudis 

 

ETSAB - UPC 

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona. 

www.etsab.upc.edu 

 

La Salle – Grau en arquitectura - URL 

Mostra els estudis de Grau en Arquitectura i, també, en Arquitectura Tècnica i Edificació. 

http://beslasalle.salleurl.edu/ca/grados/arquitectura/  

 

 

 

 

 

c) Borses de treball per projectes del sector: 

 

Habitissimo 

Portal per a professionals i empreses de la construcció, mudances, etc. que permet oferir 

serveis i pressupostos a empreses o clients particulars del portal. 

http://www.habitissimo.es/  

 

TuManitas 

Portal que ofereix la possibilitat de donar-se d'alta com a professional i oferir pressupostos 

d'obres o reformes als clients particulars del portal. 

http://tumanitas.com/alta-manitas.html 

 

 

El sector s’està professionalitat i ofereix formació a diferents nivells, des de CFGM a 

estudis universitaris, passant per cursos d’especialització, etc. En els processos de 

selecció cada vegada es valora més la formació tècnica entre els professionals del sector, 

així que especialitzar-te en un àmbit i formar-te pot reforçar el teu perfil professional. 

http://www.seopan.es/asociadas.php?Opcion=0
https://www.euetib.upc.edu/els-estudis
https://www.epseb.upc.edu/ca/estudis
http://www.etsab.upc.edu/
http://beslasalle.salleurl.edu/ca/grados/arquitectura/
http://www.habitissimo.es/
http://tumanitas.com/alta-manitas.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.  

 

 

Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 

Fundació privada que recolza els avenços i progressos tecnològics en el sector de la 

construcció. Hi trobaràs també un directori d’empreses. 

http://itec.cat/ 

 

Fundación Laboral de la Construcción 

Fundació que fomenta la formació professional, la millora de la salut i la seguretat en el treball 

i la professionalització en el sector. 

http://www.fundacionlaboral.org 

 

La Fàbrica del Sol 

Lloc web de l’Ajuntament de Barcelona que gestiona aquesta iniciativa que promou el 

networking entre professionals amb interès en la sostenibilitat i la construcció. 

http://w110.bcn.cat/portal/site/LaFabricaDelSol?lang=ca_ES 

 

 

 

 

Grups temàtics de LinkedIn: 

 

Arquitectura, Construcción e Inmobiliaria 

Accés al grup temàtic de LikedIn. 

https://www.linkedin.com/groups/3858436/profile 

 

Directivos y Profesionales Mercado Inmobiliario y Construcción 

Accés al grup temàtic de LikedIn. 

https://www.linkedin.com/groups/1627627/profile  

 

Profesionales de la construcción 

Grup de LinkedIn basat en l’ intercanvi de coneixements entre professionals del món de la 

construcció d’obra pública i privada. 

https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fgroup

s%3Fgid%3D1569927%26trk%3Dhb_side_g&urlhash=gngz 

 

Expertos en sostenibilidad y cambio climático 

Accés al grup temàtic de LinkedIn. 

https://www.linkedin.com/groups/7466692/profile 

 

 

Algunes de les competències professionals més buscades entre els perfils relacionats 

amb el sector de la Construcció són, iniciativa, preocupació per l’ordre i la qualitat, 

orientació al client, flexibilitat i gestió del canvi, orientació a l’assoliment, entre d’altres. 

Coneix quines són les competències que millor et defineixen i assoleix un major grau 

d’assoliment en aquelles que demanda el sector. 

http://itec.cat/
http://www.fundacionlaboral.org/
http://w110.bcn.cat/portal/site/LaFabricaDelSol?lang=ca_ES
https://www.linkedin.com/groups/3858436/profile
https://www.linkedin.com/groups/1627627/profile
https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fgroups%3Fgid%3D1569927%26trk%3Dhb_side_g&urlhash=gngz
https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elinkedin%2Ecom%2Fgroups%3Fgid%3D1569927%26trk%3Dhb_side_g&urlhash=gngz
https://www.linkedin.com/groups/7466692/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 Meeting Point 

Saló immobiliari professional, de caràcter internacional. Es celebra anualment al recinte Gran 

Via de la Fira de Barcelona. 

http://www.bmpsa.com/ 

 

Construmat 

Saló internacional de la construcció que organitza Fira de Barcelona amb una periodicitat 

biennal. 

http://www.construmat.com/ 

 

Piscina & Wellness Barcelona 

Saló internacional de la piscina i les instal·lacions aquàtiques. 

http://www.salonpiscina.com/ 

 

 

 

 

 

 

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  

Qualsevol d’aquestes fires i altres esdeveniments de tipus local t’ajudarà a trobar 

directament empreses del sector. Pots fer una tasca important d’autocandidatura. No 

oblidis investigar empreses, presentar-te parlant de projectes concrets en els que hagis 

participat i, treballar una carta presentació enfocada i adaptada a les empreses amb les 

que contactaràs. 

 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.bmpsa.com/
http://www.construmat.com/
http://www.salonpiscina.com/
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/

