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Aquest document té per objectiu relacionar els principals recursos i canals que cal tenir en 

compte per a realitzar una recerca de feina focalitzada en el sector de la Indústria 

Agroalimentària. 

 

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. 

 

 

Agrodigital.com 

Web especialitzat en l’agricultura que ofereix una borsa de treball per perfils professionals en 

l’àmbit de l’agricultura i l’alimentació. D’àmbit estatal, inclou notícies i informació 

especialitzada. 

http://www.agrodigital.com/ofertasempleo.asp 

 

GestiónTrazabilidad.com 

Portal de traçabilitat on es troben ofertes de feina relacionades. 
http://www.gestiontrazabilidad.com/bolsaini.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A més dels portals especialitzats en aquest sector, també pots consultar els portals 

d’àmbit generalista que trobaràs a l’informe general de recerca de feina, doncs sovint 

també són utilitzats per les empreses de la indústria agroalimentària. 

http://www.agrodigital.com/ofertasempleo.asp
http://www.gestiontrazabilidad.com/bolsaini.php
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02. Autocandidatura 

Relació d’empreses i entitats intermediàries especialitzades en aquest sector i que de manera 

permanent realitzen processos de recerca i selecció de professionals. 

 

 

a) Empreses: 

 

Sector terciari (comerç alimentari): 

 

Alcampo 

Cadena d’hipermercats. 

http://www.alcampo.es/web/guest/empleo 

 

Bon Preu 

Grup d’empreses d’hipermercats i supermercats. Es poden consultar les oportunitats laborals 

via web.  

https://www.bonpreu.cat/ofertes_treball1_nw.php 

 

Caprabo 

Empresa de distribució en alimentació a nivell estatal. Accés a formar part del seu equip de 

treball. 

http://www.caprabo.com/es/forma-parte-de-caprabo/trabaja-con-nosotros/ 

 

Condis 

Cadena de supermercats amb presència a Madrid i Catalunya.  

https://www.condis.es/index.php?section=trabaja-con-nosotros 

 

Consum 

Cooperativa que ofereix a la seva plana web un apartat de “Trabaja con Nosotros” on es poden 

consultar les ofertes de feina per als diversos supermercats. 

http://www.consum.es/trabaja 

 

DIA 

Accés a la borsa de treball de la cadena de supermercats DIA. 

https://tutienda.dia.es/empleo/ 

 

Eroski 

Cadena de supermercats amb accés a ofertes vacants de l’empresa. 

http://www.eroski.es/conoce-eroski/trabaja-eroski/que-ofrecemos?locale=es 

 

Grupo Bonmacor 

Ofereix serveis i assessora a empreses del sector alimentació.  

http://www.grupobonmacor.com/contacte.asp 

 

Heineken 

Cervesera holandesa amb presència important a Espanya. 

http://contacta.heinekenespana.es/contactaform.aspx?wm=ZHS 

 

Keysy 

Cadena de supermercats en expansió a Barcelona. Accés a formar part del seu equip de treball. 

https://www.keisy.es/treballa-amb-nosaltres/ 

 

http://www.alcampo.es/web/guest/empleo
https://www.bonpreu.cat/ofertes_treball1_nw.php
http://www.caprabo.com/es/forma-parte-de-caprabo/trabaja-con-nosotros/
https://www.condis.es/index.php?section=trabaja-con-nosotros
http://www.consum.es/trabaja
http://www.dia.es/
http://www.eroski.es/conoce-eroski/trabaja-eroski/que-ofrecemos?locale=es
http://www.grupobonmacor.com/contacte.asp
http://contacta.heinekenespana.es/contactaform.aspx?wm=ZHS
https://www.keisy.es/treballa-amb-nosaltres/
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La Sirena 

Companyia especialista en productes congelatas. 

http://www.lasirena.es/article/&ID=694 

 

Mercadona 

La cadena de supermercats valenciana ofereix a la seva pàgina web un apartat de “Trabaja con 

nosotros” on es poden consultar les ofertes amb la col·laboració del portal d’Infojobs. 

http://mercadona.asp.infojobs.net/ 

 

Sorlidiscau 

Cadena de supermercats a Catalunya.  

http://www.sorlidiscau.es/cat/coneixer/volsTreballar.htm 

 

The Eat Out Group 

Grup format per diferents empreses del sector de la restauració tals com: Pans&Company, 

Bocatta, FresCo, entre d’altres moltes. 

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

 

 

Empreses sector secundari (indústria alimentària): 

 

Andersen 

Empresa dedicada a l’elaboració de productes tals com ingredients i additius per a la nutrició 

animal. 

http://www.andersensa.com/cat/contacte/ 

 

Audensfood 

Empresa ubicada a Granollers dedicada a l’elaboració de menjars precuinats. 

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

 

Borges 

Empresa dedicada a la producció de productes mediterranis com ara olis d’oliva, fruits secs, 

entre d’altres. 

http://es.borges.es/contacta-con-nosotros/ 

 

Dallant 

Grup empresarial especialitzat en aromes i sabors per a la indústria agroalimentària.  

http://www.dallant.com/unete/ 

 

Danone 

Empresa de productes alimentaris, centrada en el sector làctic i derivats. 

http://www.danone.es/conoce-danone/unete#.Vh7pTfntmko 

 

Deoleo, S.A 

Grup alimentari especialitzat en l’oli  d’oliva que produeix diferens marques.   

http://empleo.deoleo.com/ 

 

Gallina Blanca 

Web de la coneguda marca de productes alimentaris. 

http://www.gallinablanca.es/Contacto.aspx 

 

Givaudan Ibèrica 

Empresa d’abast internacional especialitzada en complements alimentaris i aromes. 

https://career012.successfactors.eu/career?company=givaudan 

 

 

 

http://www.lasirena.es/article/&ID=694
http://mercadona.asp.infojobs.net/
http://www.sorlidiscau.es/cat/coneixer/volsTreballar.htm
http://www.eatout.es/trabaja-con-nosotros/
http://www.andersensa.com/cat/contacte/
http://www.audensfood.com/es/contacto
http://es.borges.es/contacta-con-nosotros/
http://www.dallant.com/unete/
http://www.danone.es/conoce-danone/unete#.Vh7pTfntmko
http://empleo.deoleo.com/
http://www.gallinablanca.es/Contacto.aspx
https://career012.successfactors.eu/career?company=givaudan
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Grupo Alimentario Guissona 

Grup d’empreses que desenvolupa activitats ramaderes, industrials i comercials. 
http://www.cag.es/grup/catala/treball.asp 

 

IberianPartnes 

Empresa que comercialitza i embotella les ampolles de Coca-cola Company. 

http://www.cocacolaiberianpartners.com/empleo 

 

Nutrexpa 

Grup del sector alimentari. Enviar el CV a les empreses Adam Foods i Idilia Foods en els seus 

apartats de “contacte”amb la categoria de RRHH.  

http://www.nutrexpa.es/page.aspx 

 

Nestle  

Grup internacional especialitzat en la fabricació i distribució de productes alimentaris.  

http://www.empresa.nestle.es/es/trabaja-con-nosotros 

 

Nomen 

Cooperativa arrossera del Delta del Ebre. 

http://nomen.es/contacto 

 

Puleva 

Unió vinícola industrial. 

http://www.puleva.es/pf/compania/ubicacion.html 

 

Salgot 

Empresa d’Aiguafreda especialitzada en carns i embotits dels porc. 

www.salgot.com 

 

 

Empreses sector primari (agricultura, ramaderia i pesca): 

 

Actel 

Cooperativa que es dedica a la fructicultura i a la producció de cereals i fertilitzants, entre 

d’altres. 

http://www.actel.org/cat/index.asp 

 
Agromillora Iberia 

Empresa dedicada a la producció i comercialització de planters de fruiters i d’oliva.  

http://www.agromillora.com/esl/Contacto 

 

Grup Balfegó 

Captura, alimentació, estudi i alimentació de la tonyina vermella. 

http://www.grupbalfego.com/?p=trabaja&lan=ca 

 

Grup Batallé 

Conjunt d’empreses dedicades exclusivament al sector porcí. 

http://www.batalle.com/node/53 

 

Grup Baucells 

Empresa que es dedica a la ramaderia, des de la compra de les matèries primeres fins la venda 

del producte porcí.  

http://www.grupbaucells.com/index.php?seccio=contacte 

 

 

 

http://www.cag.es/grup/catala/treball.asp
http://www.cocacolaiberianpartners.com/empleo
http://www.nutrexpa.es/page.aspx
http://www.empresa.nestle.es/es/trabaja-con-nosotros
http://nomen.es/contacto
http://www.puleva.es/pf/compania/ubicacion.html
http://www.salgot.com/
http://www.actel.org/cat/index.asp
http://www.actel.org/cat/index.asp
http://www.actel.org/cat/index.asp
http://www.agromillora.com/esl/Contacto
http://www.grupbalfego.com/?p=trabaja&lan=ca
http://www.batalle.com/node/53
http://www.grupbaucells.com/index.php?seccio=contacte
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Consell 

Maresmar 

Companyia que ofereix una àmplia oferta en productes del mar i elaborats.  

http://www.maresmar.com/ca/empresa/treball.html 

 

Pisciber 

Empresa d’aqüicultura i peixos d’aquari. 

http://www.pisciber-bsf.com/ 

 

 

Serveis i investigació: 

 

Cargill 

Empresa que comercialitza, processa i distribueix aliments i productes agraris arreu del món, 

amb oficina central a Martorell. 

http://www.cargill.es/es/carrera-profesional/Index.jsp 

 

FuturEco 

Empresa de complementas nutritius i fitosanitaris compromesa amb el medi ambient i 

l’agricultura sostenible.  

http://futurecobioscience.com/es/negocio-global/ 
 

PRODECA 

Promotora d’exportacions Catalanes que ofereix a la indústria alimentària de Catalunya serveis 

de suport al comerç exterior i al procés d’internacionalització i de promoció de la qualitat 

alimentària. 

http://www.prodeca.cat/contactar.php 

 

Syngenta 

Fusió de Novartis i CIBA per crear una empresa líder internacional de seguretat alimentària. 

http://www.syngenta.com/global/corporate/en/careers/Pages/careers.aspx 

 

 

 

 

b) Directoris d’empreses: 

 

Alimarket  

Enllaç directe al cercador d’empreses del portal web Alimarket, un cercador professional amb 

més de 25.000 empreses. 

http://www.alimarket.es/buscador_avanzado_empresas 

 

AltCamp.info 

Teixit comercial, industrial, professional i associatiu de l'Alt Camp.  

http://www.altcamp.info/dir/index.htm 
 

Fundación OESA 

Web de l’Observatorio Español de Acuicultura (OESA) on apareixen organismes i institucions 

del sector de l’aqüicultura.  

http://www.fundacionoesa.es/enlaces-de-interes/ 

Moltes empreses del sector que apareixen en aquest apartat, són grans empreses i 

normalment tenen vacants laborals. Sovint utilitzen processos de selecció que inclouen 

test psicotècnics i dinàmiques grupals que els ajuden a avaluar les teves competències i 

el nivell en què les tens desenvolupades. Pot ser interessant  entrenar-te en aquest tipus 

de processos per a familiaritzar-t’hi. 

http://www.maresmar.com/ca/empresa/treball.html
http://www.pisciber-bsf.com/
http://www.cargill.es/es/carrera-profesional/Index.jsp
http://futurecobioscience.com/es/negocio-global/
http://www.prodeca.cat/contactar.php
http://www.syngenta.com/global/corporate/en/careers/Pages/careers.aspx
http://www.alimarket.es/buscador_avanzado_empresas
http://www.altcamp.info/dir/index.htm
http://www.fundacionoesa.es/enlaces-de-interes/
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Fundació Triptolemos 

Fundació d’àmbit estatal que agrupa a importants empreses agroalimentàries. 

www.triptolemos.org 

 

Horticom 

Directori on-line d’empreses i productes de la indústria i el comerç hortícola internacional.  

www.horticom.com 

 

Mercabarna 

El mercat central de Barcelona ofereix un cercador de les empreses que hi treballen. 

http://www.mercabarna.es/cercador-empreses/es_index/ 

 

Mercats de Barcelona 

Agrupació dels mercats municipals de la ciutat de Barcelona. 

http://www.mercatsbcn.com/ 

 

TodoGanado.com 

Directori d’empreses de sectors relacionats amb l’agricultura, la ramaderia, la jardineria, entre 

d’altres. 

http://www.todoganado.com/ 
 

Xarxa de Parcs Agraris 

La Diputació de Barcelona organitza la xarxa de parcs agraris de Catalunya. Allà trobaràs 

informació i accés als parcs i entitats que hi treballen. 

http://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat 

  

http://www.triptolemos.org/
http://www.horticom.com/
http://www.mercabarna.es/cercador-empreses/es_index/
http://www.mercatsbcn.com/
http://www.todoganado.com/
http://parcs.diba.cat/web/BaixLlobregat
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03. Col·legis i associacions 

professionals 

Descobreix per on es mouen els professionals del teu sector i coneix les possibilitats que 

t’ofereixen les associacions i els col·legis professionals. 

 

 

a) Col·legis i associacions: 

 

ACCA 

Portal web de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació. 

http://acca.iec.cat/ 

 

Agencia Catalana de Seguretat Alimentària 

Espai web de la Generalitat de Catalunya on trobar informació d’interès sobre el sector de 

l’alimentació. 

http://www.gencat.cat/salut/acsa/ 

 

AsociaciónEspañola de Dietistas Nutricionistas 

Accés a informació i publicacions relacionades amb la nutrició. 

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

 

CataloniaBio 

L’Associació Catalana d’empreses de biotecnologia disposa d’una borsa de treball 

especialitzada en el sector. 

http://www.cataloniabio.org/ca/mercat-laboral 

 

COEAC 

Borsa de treball del Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya. 

http://www.agronoms.org/borsa-treball/index.php 

 

Confraria de pescadors de Barcelona 

La Llotja de Barcelona és el punt de trobada i comerç entre els pescadors i els minoristes. 

http://www.confrariapescadorsbarcelona.com/cat/subasta.html 

 

Consell de Gremis 

El Consell de gremis de comerç, serveis i turisme de Barcelona és una entitat de representació 

empresarial. Es poden consultar les associacions i entitats que en formen part per fer 

autocandidatura.  

http://www.conselldegremis.cat/ 

 

Gremi d’Herbolaris Apicultors i Alimentació Dietètica i Biològica de Catalunya 

En aquesta plana web es pot trobar informació sobre les empreses agremiades, formació i altra 

informació d’interès d’aquest àmbit.  

http://www.assocdietherb.com/ 

 

 

b) Centres i universitats: 

 

CREDA 

Centre de recerca en economia i desenvolupament agroalimentari. Dins del web es troben 

ofertes de feina relacionades amb el sector. 

http://www.creda.es/ 

http://acca.iec.cat/
http://www.gencat.cat/salut/acsa/
http://www.fedn.es/index.php
http://www.cataloniabio.org/ca/mercat-laboral
http://www.agronoms.org/borsa-treball/index.php
http://www.confrariapescadorsbarcelona.com/cat/subasta.html
http://www.conselldegremis.cat/
http://www.assocdietherb.com/
http://www.creda.es/
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Consell 

 

CRESCA 

El centre de recerca en seguretat i control alimentari està adscrit a la Universitat Politècnica 

de Catalunya.  

http://www.cresca.upc.es/ 

 

Institut de Tecnologia Agroalimentària 
Institut universitari d'investigació de la 'Universitat de Girona que té com a objectiu la 

investigació, el desenvolupament i la transferència de tecnologies de producció de matèries 

primeres per a la indústria alimentària i de transformació.  

http://intea.udg.es/webnova/index.html 

 

INIA 

Accés al portal de l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraría y Alimentaría. 

http://www.inia.es/IniaPortal/verPresentacion.action 

 

IRTA 

L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de la Generalitat de Catalunya té com a 

objectiu impulsar la recerca i el desenvolupament tecnològic dins de l’àmbit agroalimentari.  

http://www.irta.es 

 

 

 

 

c) Borses de treball: 

 

InfoAgro.com 

Portal especialitzat en el món de l’agricultura. Accés a ofertes laborals sobre el sector. 
http://www.infoagro.com/empleo/ 

 

 

d) Altres recursos d’interès: 

 

AlimentaTec 

Portal d’informació en tecnologies alimentàries. 

http://www.alimentatec.com 
 

Alimentación.es 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino ofereix en aquest  web 

informació d’interès respecte als aliments, les seves característiques i els seus beneficis. 

http://www.alimentacion.es/es/ 

 

CGDN 

El web del  Consejo General de Dietistas y Nutricionistas proporciona informació sobre 

l’alimentació i la nutrició i disposa de directori amb associacions i col·legis professionals. 

http://www.consejodietistasnutricionistas.com/ 

 

La indústria agroalimentària està en ple procés d’innovació i transformació, incorporant 

de manera intensiva nous processos, metodologies i recursos que provenen de diferents 

àmbits com la biologia, la biotecnologia, la bioquímica, les enginyeries,... Els col·legis i 

associacions de professionals t’ajudaran a identificar les ofertes de feina, així com a 

identificar les tendències i novetats del sector. 

 

http://www.cresca.upc.es/
http://intea.udg.es/webnova/index.html
http://www.inia.es/IniaPortal/verPresentacion.action
http://www.irta.es/
http://www.infoagro.com/empleo/
http://www.alimentatec.com/
http://www.alimentacion.es/es/
http://www.consejodietistasnutricionistas.com/
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Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 

Espai web de la Generalitat de Catalunya amb tota la informació i serveis del sector. 

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/ 

 
Guia de recursos i solucions TIC en el sector agroalimentari 

CTecno i Fundació Triptolemos van identificar bones pràctiques d’empreses TIC que són 

d’aplicació a la indústria agroalimentària. Trobaràs empreses innovadores del sector. 

http://www.citcatalunya2020.cat/guia-de-recursos-i-solucions-tic-en-el-sector-

agroalimentari/ 

  

http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/
http://www.citcatalunya2020.cat/guia-de-recursos-i-solucions-tic-en-el-sector-agroalimentari/
http://www.citcatalunya2020.cat/guia-de-recursos-i-solucions-tic-en-el-sector-agroalimentari/
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Consell 

Consell 

04. Networking 

Activa la teva xarxa de contactes professionals assistint a alguna de les fires del teu sector i / o 

formant part d'alguna comunitat virtual. 

 

 

a) Grups temàtics:  

 

 Grup Facebook Rural Cat 

https://www.facebook.com/ComunitatRuralCat?fref=nf 

 

 

b) Espais de coneixement: 

 

Pageses.cat 

Espai virtual de trobada i de comunicació de dones que treballen i viuen en el món rural. 

http://www.xarxapageses.cat 
 

Pagesos Agroecològics 

Xarxa de pagesos agroecològics de Catalunya. 

http://www.pagesosagroecologics.com/ 

 

 

 

 

 
  

Tradicionalment, el punt de trobada i relació entre professionals han estat els mercats, 

tant de l’engròs com Mercabarna, el mercat de la fruita de Lleida, les Llotjes…  com els 

mercats minoristes. Una altre espai de trobada  són els centres de recerca i d’innovació 

del sector, on trobaràs el professionals amb coneixements més avançats i podràs accedir 

a les empreses més innovadores. 

https://www.facebook.com/ComunitatRuralCat?fref=nf
http://www.xarxapageses.cat/
http://www.pagesosagroecologics.com/
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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 es fan a la ciutat de Barcelona 

seguiu el perfil de twitter @barcelonactiva 

 

Alimentaria 

Saló internacional de l’alimentació i la beguda. 

http://www.alimentaria-bcn.com/ 

 

Barcelona Tecnologíes de l’alimentació 

Fira de maquinària tecnològica per a la indústria alimentaria. 

http://www.bta-bcn.com/evento 

 

 Tecnoalimentaria 

Saló internacional de maquinària i tecnologia per a la indústria i el comerç alimentari en 

general. 

http://www.bta-bcn.com/es/tecnoalimentaria 

 

 Tecnocàrnica 

Saló internacional de maquinaria,  tecnologia, equipaments i subministres  per a la 

indústria de la carn i afins.  

http://www.bta-bcn.com/es/tecnocarnica 

 

 Ingretecno 

Saló internacional de productes alimentaris intermedis (ingredients, complements, ...)   per 

a la indústria alimentària.  

http://www.bta-bcn.com/es/ingretecno 

 

 

Es poden trobar altres esdeveniments en diferents entitats relacionades amb el sector: 

Fundación Española de Nutrición 

Accés a les diferents jornades i esdeveniments del sector. 

http://www.fen.org.es/qs_eventos.asp?lang=ES 

 

 

 

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 

Alimentaria és la fira de referència del sector, si hi pots assistir podràs contactar 

directament amb un nombre molt elevat d’empreses que participen en molts àmbits de la 

cadena de valor de l’agricultura i l’alimentació en general. Pots consultar el seu directori 

online per veure-hi els participants d’anteriors anys. Tampoc descartis les fires locals on  

trobaràs empreses i productors de menor dimensió. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.alimentaria-bcn.com/
http://www.bta-bcn.com/evento
http://www.bta-bcn.com/es/tecnoalimentaria
http://www.bta-bcn.com/es/tecnocarnica
http://www.bta-bcn.com/es/ingretecno
http://www.fen.org.es/qs_eventos.asp?lang=ES
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://www.impento.es/
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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/

