
 

 

 

 

 

 

 

Recursos per a la recerca de feina 
 

OCTUBRE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Recursos per a la recerca de feina / Sector de la Indústria Metal·lomecànica 
 

2 

 

 

 

 
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 

Metal·lomecànica. 

 

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. 

 

 

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 

Accés a la borsa de treball amb ofertes relaciones amb el sector dins del web dels 

professionals de l’enginyeria. També disposa d’un calendari amb les jornades i els 

esdeveniments més rellevants del sector. 

http://www.ingenieros.es/bolsa_de_trabajo 

 

Trabajoingenieria 

Bolsa de treball especialitzada en el sector de l’enginyeria.  

http://www.trabajoingenieria.com/jobs/Mecanica/ 

 

 

 

Aquest sector utilitza principalment els portals d’ocupació generalistes que trobaràs 

a l’informe general de recerca de feina. Una altra via important és la dels gremis i 

patronals empresarials de la indústria relacionada. 

http://www.autoindustria.com/trabajo/listado_ofertas.cfm?indice=1
http://www.ingenieros.es/bolsa_de_trabajo
http://www.trabajoingenieria.com/jobs/Mecanica/
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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. 

 

 

Applus+  

Companyia de certificació i serveis tecnològics. El web mostra les ofertes de feina vigents.  

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

 

ARITEX  

Empresa catalana que subministra mitjans industrials per al sector de l’automoció. Inclou 

formulari de contacte per a enviar CV. 

http://www.aritex-es.com/trabaja-con-nosotros/envianos-tu-c-v/ 

 

Bachiller 

Web de l’empresa que es dedica la fabricació de recipients i tecnologia d’assecats. 

www.bachiller.com 

 

Easy Laser 

Fabricació de maquinària industrial làser i sistemes per altres aplicacions industrials. Accés a 

contactar amb ells a través de l’email. 

http://www.damalini.com/Home-622.aspx 

 

Feuvert 

Empresa del sector de mecànica ràpida i muntatge d’accessoris per l’automòbil. Accés a 

formar part del seu equip.  

http://www.feuvert.es/trabajar-recursos-humanos-ofertas-vigentes.html 

 

FAE 

Empresa líder en el mercat internacional de recanvis elèctrics de l’automòbil. Es pot contactar 

amb ells omplint el formulari. 

http://www.fae.es/es/contacto 

 

Girbau Group 

S’encarrega de fabricar, vendre i proporcionar manteniment a equips de bugaderia. 

www.girbau.es 

 

Gestamp Automoción  

Grup internacional dedicat al desenvolupament i fabricació de components i conjunts 

metàl·lics per l’automòbil. Accés a formar part del seu equip i a ofertes de pràctiques enviant 

CV. 

http://www.gestamp.com/personas/trabaja-con-nosotros 

 

GPO  

Companyia d’engineria global amb experiència important en sistemes industrials. Mostra les 

oportunitats de feina i permet enviar CV via formulari. 

http://www.gpogroup.com/Human_Resources/ 

 

Gutmar, S.A.  

Especialitzat en el mecanitzat de peces i muntatge de subconjunts d’alt nivell tecnològic i 

precisió. Omplir formulari per contactar amb l’empresa. 

http://www.gutmar.com/es/contact.php 

http://www.applus.com/es/careers
http://www.aritex-es.com/trabaja-con-nosotros/envianos-tu-c-v/
http://www.bachiller.com/
http://www.damalini.com/Home-622.aspx
http://www.feuvert.es/trabajar-recursos-humanos-ofertas-vigentes.html
http://www.fae.es/es/contacto
http://www.girbau.es/
http://www.gestamp.com/personas/trabaja-con-nosotros
http://www.gpogroup.com/Human_Resources/
http://www.gutmar.com/es/contact.php
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Matachana Group  

Empresa que fabrica equipaments per al sector de la salut i l’hostaleria. Disposa de formulari 

de contacte. 

http://www.matachana.com/ 

 

Mazel Ingenieros 

Grup internacional en serveis d’enginyeria pels sectors d’automoció. Accés a treballar en el seu 

equip. 

http://www.mazel-ingenieros.com/default.htm 

 

Mecánica Curiel  

Empresa de mecanitzats i muntatges de precisió. Accés a contactar amb ells a través del 

formulari. 

http://www.mecanicacuriel.com/ 

 
Metalquimia 

Fàbrica d’equipaments i dispositius per a la indústria alimentària, ubicada a la província de 

Girona. Té una borsa de treball. 

http://es.metalquimia.com/empresa/bolsa-de-trabajo/ 

 

Promaut 

Enginyeria especialitzada en electricitat i mecànica. Robotització i programació PLC. Facilita 

un formulari per enviar candidatures. 

http://www.promaut.com/carreras/ 

 

Revetex 

Empresa de l'àrea de Barcelona dedicada al pintat industrial de peces metàl·liques i 

plàstiques. Es pot contactar amb ells via email. 

http://www.revetex.com/ 

 

Rovalma 

Líder europeu en el disseny i desenvolupament d’acers d’alt rendiment. Cal enviar CV i carta 

per email. 

http://www.rovalma.com/index.php/es/empleo 

 

Schneider Electric España 

Multinacional amb seu a Barcelona líder en el sector elèctric. Permet cercar ofertes des del 

web. 

http://www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/empresa/carreras/carreras.page 

 

SEAT 

Accés a l’àrea de carreres professionals, de l’empresa. 

http://www.seat.com/corporate/human-resources/jobs.html 

 

Sensofar Tech 

Empresa multinacional líder en metrologia amb seu central a Barcelona. Permet consultar les 

oportunitats de feina i enviar CV per email. 

http://www.sensofar.com/company/career/ 

 

Servi Rueda  

Grup d’establiments pel manteniment integral de vehicles. Accés a ofertes de feina i a beques.  

http://www.euromaster-neumaticos.es/red-euromaster/trabaja-con-nosotros 

 

 

 

http://www.matachana.com/
http://www.mazel-ingenieros.com/default.htm
http://www.mecanicacuriel.com/
http://es.metalquimia.com/empresa/bolsa-de-trabajo/
http://www.promaut.com/carreras/
http://www.revetex.com/
http://www.rovalma.com/index.php/es/empleo
http://www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/empresa/carreras/carreras.page
http://www.seat.com/corporate/human-resources/jobs.html
http://www.sensofar.com/company/career/
http://www.euromaster-neumaticos.es/red-euromaster/trabaja-con-nosotros
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Yamaha 

Companyia fabricant de vehicles motoritzats i components d'automoció. Accés a formar  part 

del seu equip enviant el CV. 

http://www.yamahafactory.co/site/Corporativo/OportunidadesdeEmpleo/tabid/71/Default.aspx 

 

 

a) Directoris d’empreses: 

 

Axesor 

Espai amb directori d’empreses d’enginyeria mecànica.  

http://www.axesor.es/directorio-empresas-actividad-cnae/informacion-empresas-de-

Ingenieria-Mecanica-Por-Cuenta-De-Terceros/2562/1 

 

Enginyers Industrials de Catalunya 

El web del Col·legi Professional d’Enginyers Industrials de Catalunya, facilita un directori 

d’empreses del sector industrial.  

http://www.enginyeries.cat/enginyeries/cercar.do?reqCode=cercaPredefinida 

 

Sernauto 

Guia d’empreses vinculades al sector de l’automoció, que permet seleccionar per tipus 

d’activitat, fabricació de producte, localitat, etc. 

http://www.sernauto.es/es/directorio-de-empresas 

 

Webmetal 

Directori d’empreses vinculades al sector del metall, que permet triar per activitat de 

l’empresa, tipus de producte o nom d’empresa. 

http://www.webmetal.cat/index.php?la=CAT  

 

 

 

 

 

Aquest sector és molt ampli i interactuen moltes pimes. És recomanable utilitzar 

un cercador d’Internet per trobar els webs de les empreses que més t’interessin 

per contactar-les i presentar la teva candidatura. 

http://www.yamahafactory.co/site/Corporativo/OportunidadesdeEmpleo/tabid/71/Default.aspx
http://www.axesor.es/directorio-empresas-actividad-cnae/informacion-empresas-de-Ingenieria-Mecanica-Por-Cuenta-De-Terceros/2562/1
http://www.axesor.es/directorio-empresas-actividad-cnae/informacion-empresas-de-Ingenieria-Mecanica-Por-Cuenta-De-Terceros/2562/1
http://www.enginyeries.cat/enginyeries/cercar.do?reqCode=cercaPredefinida
http://www.sernauto.es/es/directorio-de-empresas
http://www.webmetal.cat/index.php?la=CAT
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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. 

 

 

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. 

http://www.aeball.net/ofe_emp.asp 

 

ASCAMM 

L’Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Matrius ofereix als associats/es un servei de 

borsa de treball.  Accés al cercador d’empreses associades per poder fer autocandidatura. 

http://www.ascamm.org/directori/ 

 

ASEPAFI 

Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir. Disposa d’una guia 

d’empreses. 

http://www.asefapi.es/ 

 

Centre Metal·lúrgic  

Associació patronal de les empreses del sector metal·lúrgic amb seu a Sabadell.  

http://www.centrem.es/ 

 

CETIB 

El Col·legi d’Enginyers Tècnics de Barcelona ofereix als seus col·legiats/es un servei de borsa 

de treball. 

http://www.enginyersbcn.cat/serveis-empreses/sopp-borsatreball.html 

 

CETILL 

El Col·legi d’Enginyers Tècnics de Lleida  disposa d’una borsa de treball. 

http://www.cetill.cat/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=977a34e9-612d-4b68-96f7-

2e5a7687e0f3&Idioma=ca-ES 

 

CETIT 

El Col·legi d’Enginyers Tècnics de Tarragona ofereix al seus associats/es una borsa de treball. 

http://www.cetit.cat/public/borsa/borsa 

 

ICTS 

L’Institut Tècnic Català de la Soldadura compta amb cursos de formació, esdeveniments i 

notícies del sector al seu lloc web. 

http://www.itcsoldadura.org 

 

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 

 

 

 

 

http://www.aeball.net/ofe_emp.asp
http://www.ascamm.org/directori/
http://www.asefapi.es/
http://www.centrem.es/
http://www.enginyersbcn.cat/serveis-empreses/sopp-borsatreball.html
http://www.cetill.cat/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=977a34e9-612d-4b68-96f7-2e5a7687e0f3&Idioma=ca-ES
http://www.cetill.cat/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=977a34e9-612d-4b68-96f7-2e5a7687e0f3&Idioma=ca-ES
http://www.cetit.cat/public/borsa/borsa
http://www.itcsoldadura.org/
http://www.eic.cat/exercir/serveis-ocupacionals/borsa-treball
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Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya 

Web de l’entitat de referència en la recerca tecnològica d’aquest sector. Entre d’altres 

iniciatives impulsa l’anella industrial. I promou jornades i tallers 

http://eurecat.org/ 

 

FEG METALL 

La Federació patronal metal·lúrgica, de la província de Girona, disposa d’un directori 

d’empreses i de borsa de treball. 

http://www.foeg.cat/borsa_treball.php?lng=ca&id_area=33&id_seccion=10541 

 

Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils 

El web d’aquest gremi posa a disposició un tauler d’oportunitats de negoci. Útil per aquelles 

persones que es plantegin posar en marxa un projecte professional propi dins de l’àmbit de 

reparació d’automòbils. 

http://www.gremidetallers.org/index.php/23-gremi-de-tallers/oportunitats-de-negoci 

 

Gremi Provincial de Reparació d’Automòbils de Barcelona 

Com en el cas de l’anterior recurs i, també especialment interessant per aquelles persones que 

es plantegin un projecte professional propi en aquest àmbit, el Gremi Provincial de Reparació 

d’Automòbils de Barcelona facilita al seu web un tauler d’anuncis on es publiquen oportunitats 

de negoci. 

http://www.gremibcn.com/Npagines/Tauler.asp 

 

RACC 

El Reial Automòbil Club de Catalunya és especialista en l’assistència mecànica, sanitària 

urgent i personal. Al seu apartat treballa amb nosaltres disposa d’ofertes de feina. 

https://www.racc.cat/treballa-amb-nosaltres?_ga=1.254821064.1143847151.1453886232 

 

 

a) Altres borses de treball: 

 

Fundació Eduard Soler 

Fundació dedicada a la formació reglada i no reglada, disposa d’un espai de borsa de treball 

amb taulell amb ofertes de feina, d’algunes exclusives per a ex alumnes. 

https://www.fes.cat/borsa.php 

 

Infometal 

Portal comercial del metall amb informació sobre el sector i ofertes de feina. També mostra el 

calendari de fires del sector comercial del metall. 

http://www.infometal.com 

 

Soloingeniería.net 

Accés a ofertes de feina a través del fòrum d’ocupació del Web. 

http://www.soloingenieria.net/foros/viewforum.php?f=49&sid=dfb99fd04b41e2c1ae5248bd6d

cedf57 

 

 

 

 

 

 
Moltes ofertes de treball es publiquen dins dels gremis industrials, però també és 

important que presentis la teva candidatura directament a les empreses que puguin 

ser del teu interès pel tipus de producte o servei que ofereixin . És un sector on es 

recomana presentar el teu CV a través de la web de l’empresa, dels correu electrònic i 

si cal, presencialment. 

http://eurecat.org/
http://www.foeg.cat/borsa_treball.php?lng=ca&id_area=33&id_seccion=10541
http://www.gremidetallers.org/index.php/23-gremi-de-tallers/oportunitats-de-negoci
http://www.gremibcn.com/Npagines/Tauler.asp
https://www.racc.cat/treballa-amb-nosaltres?_ga=1.254821064.1143847151.1453886232
https://www.fes.cat/borsa.php
http://www.infometal.com/
http://www.soloingenieria.net/foros/viewforum.php?f=49&sid=dfb99fd04b41e2c1ae5248bd6dcedf57
http://www.soloingenieria.net/foros/viewforum.php?f=49&sid=dfb99fd04b41e2c1ae5248bd6dcedf57
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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.  

 

Bebee  

Espai on connectar amb persones afins a la teva professió i àrees d’interès. També podràs 

accedir a ofertes de treball relacionades amb el sector d’activitat al que t’adscriguis.  

https://es.bebee.com/groups 

 

Foro mecánicos 

Punt de reunió i suport de la comunitat de mecànics, estudiants d’electromecànica i/o 

aficionats en general del món del motor. 

http://www.foromecanicos.com/foro/index.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grups temàtics com: 

 

 Ingenieros Mecánicos / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=2961332&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551453918701360%2CVSRPtargetId%3A2961332%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

 

 Metal Forming Engineers / 
https://www.linkedin.com/grps?gid=2240300&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551453918746018%2CVSRPtargetId%3A2240300%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

 

 Metal Fabrication / 

https://www.linkedin.com/grps?gid=1747737&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V

SRPsearchId%3A327922551453918760743%2CVSRPtargetId%3A1747737%2CVSRPcm

pt%3Aprimary 

 

 

En aquest sector has de fer networking amb les empreses a partir dels seus 

responsables de recursos humans. Tracta de trobar-los a les xarxes virtuals i a 

esdeveniments presencials del sector. 

https://es.bebee.com/groups
http://www.foromecanicos.com/foro/index.php
https://www.linkedin.com/grps?gid=2961332&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551453918701360%2CVSRPtargetId%3A2961332%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2961332&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551453918701360%2CVSRPtargetId%3A2961332%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2961332&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551453918701360%2CVSRPtargetId%3A2961332%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2240300&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551453918746018%2CVSRPtargetId%3A2240300%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2240300&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551453918746018%2CVSRPtargetId%3A2240300%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=2240300&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551453918746018%2CVSRPtargetId%3A2240300%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=1747737&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551453918760743%2CVSRPtargetId%3A1747737%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=1747737&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551453918760743%2CVSRPtargetId%3A1747737%2CVSRPcmpt%3Aprimary
https://www.linkedin.com/grps?gid=1747737&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A327922551453918760743%2CVSRPtargetId%3A1747737%2CVSRPcmpt%3Aprimary
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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  

 

 

BcnRail 

Fira del sector ferroviari que s’organitza dins del Smart City Expo World Congress. 

http://www.bcnrail.com/ 

 

FAE  

Espai amb accés a les fires relacionades amb el sector.  

http://www.fae.es/es/noticias/f/proximas-ferias 

 

Metromeet 

Conferencia internacional de metrologia industrial dimensional. 

http://metromeet.org/ 

 

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).  
http://www.salonautomovil.com/ca/inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

La indústria metal·lomecànica és transversal a altres sectors d’activitat 

econòmica, ja que sovint actua de proveïdora a tercers mitjançant els productes 

que fabrica o el servei que ofereix. Per això, serà oportú assistir a jornades i 

esdeveniments  d’altres àmbits, com els d’alimentació, per exemple, on segur hi 

haurà un apartat de maquinària i fabricació. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://www.bcnrail.com/
http://www.fae.es/es/noticias/f/proximas-ferias
http://metromeet.org/
http://www.ifema.es/motortec_01/
http://www.salonautomovil.com/ca/inicio
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/

