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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 Transport. 

 

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. 

 

 

a) Sector marítim: 

 

International cruise ships  

Accés a ofertes de feina en creuers internacionals. Inclou consells i recomanacions pel procés 

de recerca de feina en el sector. 

http://www.cruiselinejobs.com/ 

 

Marinos mercantes  

Portal web on consultar les demandes i ofertes de feina relacionades amb el sector marítim. 

Inclou un blog de consells i recomanacions. 

http://www.webmar.com/foros/viewforum.php?f=47 

 

Wind Rose Network  

Portal de feina relacionada amb el sector marítim. Ofereix ocupació en vaixells mercants, 

creuers i plataformes petrolíferes.   

http://www.windrosenetwork.com/ 

 

 

b) Sector  terrestre: 

 

Empleo logístico 

Lloc web on apareixen ofertes de feina de transport i logística. També inclou informació del 

sector, formació i notícies. 

http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php 

 

Job transport 

Portal d’ocupació especialitzat en el sector del transport, la logística i la distribució.  

http://www.jobtransport.es/ 

 

 

c) Sector aeri: 

 

COPACjobs 

El Col.legi Oficial de Pilots de l’Aviació Comercial ha promogut un portal d’ocupació 

especialitzat. 

http://www.copacjobs.com/portada.asp 

 

DiarioAzafata 

Portal d’ocupació amb consells i recomanacions on es publiquen les agendes de recruitment 

de les principals operadores d’aviació comercial. 

http://www.diarioazafata.com/espana/ 

 

Fly News 

Portal d’ocupació de l’aviació comercial. Inclou notícies i recomanacions del sector. 

http://fly-news.es/temas/ofertas-de-empleo/ 

 

Trabajo Aviación 

Portal d’àmbit estatal per a la recerca de feina en el sector de l’aviació. 

http://trabajoaviacion.es/ 

  

http://www.cruiselinejobs.com/
http://www.webmar.com/foros/viewforum.php?f=47
http://www.windrosenetwork.com/
http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php
http://www.jobtransport.es/
http://www.copacjobs.com/portada.asp
http://www.diarioazafata.com/espana/
http://fly-news.es/temas/ofertas-de-empleo/
http://trabajoaviacion.es/
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Consell 

02. Empreses de selecció i 

intermediaris 

 

 

 

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

permanent realitzen processos de recerca i selecció de professionals. 

 

 

Adecco Aeronàutica 

Web especialitzada en el reclutament, selecció, formació i contractació de professionals per a 

empreses del sector aeronàutic. 

http://www.adecco.es/SobreAdecco/ServiciosOfficeAeronautica.aspx  

 

Maritime Jobs  

Plataforma especialitzada en el sector marítim a nivell estatal i internacional que gestiona una 

empresa de selecció. Actua de pont entre ofertes i demandes. 

http://www.maritimejobs.es/index/index.asp 

 

Martínez Campo  

Empresa de selecció de personal especialitzada en l'àrea del transport internacional, trànsit, 

logística i distribució. El seu web inclou una secció d’ofertes de treball i una àrea de formació. 

http://www.martinez-campo.com/ 

 

 

 

  
En aquest sector els portals d’ocupació i les empreses de selecció generalistes 

disposen de categories concretes per cobrir les ofertes de treball, com Transport, 

Logística, Magatzem, Compres, Distribució, Operacions, etc. Consulta l’informe de 

canals de recerca generals i podràs identificar aquests recursos fàcilment. 

http://www.adecco.es/SobreAdecco/ServiciosOfficeAeronautica.aspx
http://www.maritimejobs.es/index/index.asp
http://www.martinez-campo.com/
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03. Treball públic 

Llocs webs on es publiquen les ofertes de treball per treballar a l’administració pública.  

 

 

ADIF 

Administrador de les Infraestructures Ferroviàries de l’estat. 

http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/oferta_de_empleo_publico.

shtml 

 

AENA 

Societat mercantil estatal que gestiona els aeroports i heliports espanyols. 

http://empleo.aena.es/empleo/ 

 

Enaire 

Gestor de la navegació aèria a Espanya. 

http://empleo.enaire.es/empleo/ 

 

FGC - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya  

A través d’aquest enllaç es pot realitzar candidatura per entrar a formar part d’aquesta 

empresa gestionada per la Generalitat de Catalunya. 

http://www.fgc.cat/cat/treballar_fgc.asp 

 

IME  

L’Instituto Marítimo Español compta amb un canal d’ocupació i un directori marítim.  

https://www.ime.es/site/ 

 

Instituto Español de Oceanografía  

Accés a les ofertes de feina públiques i a beques de l’àrea oceanogràfica. 

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

 

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

Borsa de treball del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, organisme públic especialitzat 

en la investigació i el desenvolupament de tècnica aeroespacial. 

http://www.inta.es/BolsaEmpleo.aspx 

 

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio ambiente  

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente conté informació estatal sobre les 

costes, el medi marí, la biodiversitat i la pesca. 

http://www.magrama.gob.es/es/ 

 

Puertos del Estado  

Lloc web que ofereix ofertes de treball del sistema portuari espanyol. 

http://www.puertos.es/es-es/rrhh/Paginas/OfertasEmpleo.aspx 

 

MAP Mediterranean Action Plan 

Accés a vacants d’abast internacional relacionades amb el medi ambient marí i coster del 

Mediterrani. 

http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001019&ocat_id=001019 

 

  

http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/oferta_de_empleo_publico.shtml
http://www.adif.es/es_ES/conoceradif/oferta_de_empleo_publico/oferta_de_empleo_publico.shtml
http://empleo.aena.es/empleo/
http://empleo.enaire.es/empleo/
http://www.fgc.cat/cat/treballar_fgc.asp
https://www.ime.es/site/
http://www.ieo.es/trabaja-con-nosotros
http://www.inta.es/BolsaEmpleo.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.puertos.es/es-es/rrhh/Paginas/OfertasEmpleo.aspx
http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001019&ocat_id=001019
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Renfe 

En aquesta secció es poden trobar totes les possibilitats que Renfe Operadora posa a 

disposició per formar part de l’entitat. 

http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/index.html 

 

Salvamento Marítimo 

Espai del web de l’entitat on es publiquen les convocatòries de llocs de treball. 

http://www.salvamentomaritimo.es/sm/conocenos/empleo/ 

 

TMB – Transports Metropolitans de Barcelona 

A través d’aquest enllaç es pot donar d’alta l’autocandidatura per tenir accés a les vacants dels 

diferents serveis de transport de l’entitat. 

http://www.tmb.cat/ca/treballa-amb-nosaltres?vl_pk=278   

http://www.renfe.com/empresa/empleo_y_formacion/index.html
http://www.salvamentomaritimo.es/sm/conocenos/empleo/
http://www.tmb.cat/ca/treballa-amb-nosaltres?vl_pk=278
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04. 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 del sector marítim: 

 

Fred Olsen  

Empresa encarregada del ferri de les Illes Canàries. Es pot contactar i presentar  la 

candidatura. 

http://www.fredolsen.es 

 

Iberocruceros  

Es pot formar part del seu equip de treball presentant candidatura via web. 

http://www.career.costacrociere.it/ 

 

Hapag-Loyd  

Empresa internacional de transport marítim amb un complert cercador d'oportunitats laborals 

i programes per a estudiants. 

http://www.hapag-lloyd.com/en/career/vacancies.html 

 

Maerskline  

Empresa de transport marítim que publica les oportunitats laborals al seu web. 

http://www.maerskline.com/link/?page=brochure&path=/about_us/careers 

 

 

b) Empreses del sector terrestre: 

 

ALSA   

Accés a la secció de contacte de l’empresa de transport ALSA, especialitzada en transport de 

persones en bus. 

https://www.alsa.es/ca/web/guest/experiencia-alsa/opina-i-contacta/contacte 

 

Autocares Julià 

Companyia de transport de viatgers en autocar que té oficines operatives a Barcelona, Madrid, 

Màlaga i Andorra. 

http://autocaresjulia.com/ca/zona-collaboradors 

 

Eurolines  

Empresa independent d’autobusos de  viatges per carretera a nivell estatal i internacional. 

http://www.eurolines.es/es/acerca-de-eurolines/trabaja-con-nosotros/ 

 

IMET- Taxi Metropolità de Barcelona 

L'Institut Metropolità del Taxi és un organisme autònom que depèn de l'Àrea Metropolitana de 

Barcelona i gestiona el servei de taxi de la ciutat. 

http://taxi.amb.cat/s/imet/contacte.html 

 

Moventia 

Empresa líder del transport de persones per carretera. Pots enviar CV a l’apartat “El nostre 

equip”. 

http://www.moventia.es/ 

  

http://www.fredolsen.es/es-es/
http://www.career.costacrociere.it/
http://www.hapag-lloyd.com/en/career/vacancies.html
http://www.maerskline.com/link/?page=brochure&path=/about_us/careers
https://www.alsa.es/ca/web/guest/experiencia-alsa/opina-i-contacta/contacte
http://autocaresjulia.com/ca/zona-collaboradors
http://www.eurolines.es/es/acerca-de-eurolines/trabaja-con-nosotros/
http://taxi.amb.cat/s/imet/contacte.html
http://www.moventia.es/
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c) Empreses del sector aeri: 

 

Air Nostrum 

Companyia aèria que es dedica als vols regionals espanyols.  

http://www.airnostrum.es/AirnostrumEmpleo/ 

 

Airtransa 

Transitari que opera a l’aeroport del Prat, per gestionar i tramitar transports per via aèria. 

http://www.airtransa.es/ 

 

Easyjet 

Empresa low cost amb seu operativa a Barcelona. 

https://careers.easyjet.com/ 

 

Gestair 

Primera empresa a Espanya especialitzada en aviació executiva orientada al transport aeri no 

regular. 

http://www.gestair.com/trabajar-con-nosotros/es 

 

Ferrovial 

Operador privat d’infraestructures aeroportuàries d’abast mundial.  

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

 

Globalia 

Grup turístic que inclou empreses com ara AirEuropa, Viajes Halcón, Travelplan, etc. Aporta 

serveis de terra en aeroports de l'estat i internacionals en la gestió de passatgers, rampes i 

operacions.  

http://www.globalia.com/es/empleo 

 

Groundforce 

Empresa de handling que opera a molts aeroports de l’Estat. 

http://www.globalia.com/es/empleo 

 

Iberia 

Companyia aèria que a més del transport aeri de passatgers i de càrrega, es dedica a activitats 

com el manteniment d’aeronaus i l’assistència als aeroports. 

https://portal.iberia.es/iberiaEmpleo/ 

 

Ryanair 

Empresa low cost amb seu operativa a Barcelona. 

https://careers.ryanair.com/ 

 

Space Cargo 

Transitari que opera a l’aeroport del Prat, per gestionar i tramitar transports per via aèria. 

http://www.space-cargo.com/es/contacto.asp 

 

Vueling 

Companyia aèria, amb seu a Barcelona, que uneix aquesta ciutat amb les principals capitals 

europees i altres punts del Mediterrani.  

http://www.vueling.com/es/somos-vueling/contacto 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.airnostrum.es/AirnostrumEmpleo/
http://www.airtransa.es/
https://careers.easyjet.com/
http://www.gestair.com/trabajar-con-nosotros/es
http://www.ferrovial.com/es/nuestras-personas/unete-a-nosotros/
http://www.globalia.com/es/empleo
http://www.globalia.com/es/empleo
https://portal.iberia.es/iberiaEmpleo/
https://careers.ryanair.com/
http://www.space-cargo.com/es/contacto.asp
http://www.vueling.com/es/somos-vueling/contacto
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Consell 

 

d) Transport de mercaderies (multimodals): 

 

ABX Logistics España  

Ofereix un servei logístic integral de transport de mercaderies a escala estatal i internacional.  

http://www.abxlogistics.es 

 

DHL 

Ofereix solucions logístiques integral de transports a nivell internacional. Té un apartat 

d’oportunitats professionals al web. 

http://www.dhl.es/es/carreras_profesionales/puestos.html 

 

MRW 

Empresa de missatgeria i transport de mercaderies. Disposa d’un portal específic per a 

gestionar les candidatures. 

http://www.mrw.es/empleomrw.asp 

 

SEUR 

Empresa de missatgeria i transport de mercaderies.  

http://www.seur.com/contenido/compania/trabaja-con-nosotros.html 

 

SPAIN-TIR 

Operador logístic especialitzat en serveis d’emmagatzematge i transport terrestre, marítim i 

aeri a nivell estatal i internacional.  

http://www.logistics.dbschenker.es/log-es-es/carrera/trabaja_con_nosotros.html 

 

TIBA  

Transitari i gestor de duanes. 

http://www.tibagroup.com/es/logistica-transporte 

 

TRADISA 

Empresa líder en transport nacional i internacional de mercaderies. Es pot enviar el CV 

mitjançant un formulari. 

https://www.tradisa.com/index.php?action=mostrarContenido&id_seccion=157&template=fo

rm_cv 

 

Victransa 

Empresa de transport de mercaderies. Mostra les ofertes al seu web. 

http://victransa.com/ca/empresa/treballa-amb-nosaltres/ 

 

ZAL 

Zona d'Activitats Logístiques del Port de Barcelona.  

http://www.zal.es/es-es/la-zal/contacto.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autocandidatura funciona molt bé en aquest sector, la major part de les 

empreses, que tenen una dimensió gran o mitjana, ofereixen algun sistema de 

contacte via web. Les de dimensió més petita de ben segur que agrairan una 

autocandidatura presencial. 

http://www.abxlogistics.es/
http://www.dhl.es/es/carreras_profesionales/puestos.html
http://www.mrw.es/empleomrw.asp
http://www.seur.com/contenido/compania/trabaja-con-nosotros.html
http://www.logistics.dbschenker.es/log-es-es/carrera/trabaja_con_nosotros.html
http://www.tibagroup.com/es/logistica-transporte
https://www.tradisa.com/index.php?action=mostrarContenido&id_seccion=157&template=form_cv
https://www.tradisa.com/index.php?action=mostrarContenido&id_seccion=157&template=form_cv
http://victransa.com/ca/empresa/treballa-amb-nosaltres/
http://www.zal.es/es-es/la-zal/contacto.html
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e) Directoris d’empreses: 

 

Clúster Marítimo Español  

Clúster format per les principals empreses i entitats del sector naval d’àmbit estatal. 

http://www.clustermaritimo.es/  

 

Cosas de barcos  

Directori d’empreses nàutiques a nivell estatal. 

http://www.cosasdebarcos.com/empresas-nauticas/ 

Empreses de handling a Espanya 

Directori d’empreses de handling que utilitza AENA. 

http://www.aena.es/csee/Satellite/aerolineas/es/Page/1237567563402/Agentes-

Handling.html 

 

Xarxa MOBAL 

La Diputació de Barcelona organitza la Xarxa MOBAL destinada a la gestió de la mobilitat i la 

seguretat viària local. Allà hi trobaràs un directori d’empreses de transport multimodal. 

http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/cat/market/market.asp 

 

   

http://www.clustermaritimo.es/
http://www.cosasdebarcos.com/empresas-nauticas/
http://www.aena.es/csee/Satellite/aerolineas/es/Page/1237567563402/Agentes-Handling.html
http://www.aena.es/csee/Satellite/aerolineas/es/Page/1237567563402/Agentes-Handling.html
http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/cat/market/market.asp
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05. 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: 

 

ACETA - Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo 

Al seu web es poden consultar informes, ponències, documents d’assessorament i documents 

de formació. 

http://www.aceta.es/ 

 

AEC 

L’Asociación de Empresas de la Carretera mostra un directori d’empreses i entitats molt ampli. 

http://www.aecarretera.com/quienes-somos/estructura/consejo-economico/relacion-de-

socios-por-orden-alfabetico 

 

ANEN  

L’Asociación Nacional de Empresas Náuticas disposa d’un espai on es publiquen les ofertes de 

feina relacionades amb el sector.  

http://www.anen.es/ 

 

ASINTRA 

És la federació d’empreses de transport terrestre de persones a nivell estatal. 

www.asintra.org 

 

ATPYC  

L’Asociación Técnica de Puertos y Costas compta amb ofertes de feina, beques i informació 

general del sector. 

http://atpyc.com/la-asociacion/ 

 

CTAE 

El Centre Tecnològic per a la Indústria Aeronàutica i de l'Espai, ubicat a Viladecans, és una 

fundació que ofereix serveis tecnològics del sector aeroespacial.  

http://www.ctae.org/jobs-careers 

 

Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España  

El Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España ofereix informació del sector, cursos, 

llistats d’empreses, entre d’altres. Els col·legiats poden accedir també a la borsa de treball.   

http://www.coiae.com/ 

 

COPAC 

Al web del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial s’hi troben notícies sobre el 

sector i també disposa d’una borsa de treball per als col·legiats. 

http://www.copac.es  

 

Fundación Ingeniero Jorge Juan  

Promou accions educatives i científiques del sector marítim. 

http://www.ingenierojorgejuan.com/ 

 

 Gremi de Transports i Logística de Catalunya 

Agrupació de professionals i empresaris del sector. 

http://gremitlc.org/web/ 

http://www.aceta.es/
http://www.aecarretera.com/quienes-somos/estructura/consejo-economico/relacion-de-socios-por-orden-alfabetico
http://www.aecarretera.com/quienes-somos/estructura/consejo-economico/relacion-de-socios-por-orden-alfabetico
http://www.anen.es/
http://www.asintra.org/
http://atpyc.com/la-asociacion/
http://www.ctae.org/jobs-careers
http://www.coiae.com/
http://www.copac.es/
http://www.ingenierojorgejuan.com/
http://gremitlc.org/web/
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Ingenierosnavales.com  

Accés a la borsa de treball, cursos, fòrums, congressos  i noticies específicament enfocades al 

sector generades per aquesta Associació d’Enginyers Navals. 

http://www.ingenierosnavales.com/  

 

Real Liga Naval Española 

Associació privada que defensa els interessos de la marina armada, mercant, de pesca i 

esportiva. 

http://www.realliganaval.com/index.htm 

 

 

b) Universitats i Escoles: 

 

Centre d’Estudis Superior d’Aviació  

Centre pioner a l’estat i a Europa situat a Reus. Ofereix serveis de formació dels pilots d’aviació 

comercial.  

http://www.cesda.com 

 

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 

 

EETAC - UPC 

L’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeronàutica de Castelldefels. 

https://eetac.upc.edu/ca/node/125 

 

 

c) Borses de treball del sector: 

 

Barcelona Clúster Nàutic 

Agrupació d’entitats i empreses amb interès de promoure el sector nàutic a Barcelona i 

Catalunya que disposa de borsa de treball. 

http://www.barcelonaclusternautic.cat/ca/job_offers 

 

Club de Mar  

Club nàutic mallorquí referent de les Illes Balears. Al web dóna accés a la borsa de treball 

relacionada amb el sector. 

http://www.clubdemar-mallorca.com/web05/bolsa_trabajos/bolsa_sp.php?menu=inicio 

 

Find cruise ship jobs  

Accés a ofertes de feina en creuers.  

http://ww5.find-cruise-ship-

jobs.com/?gkwrf=http%3A%2F%2Finternacional.universia.net%2Fverano%2Ftrabajar%2Fde-

que-quieres-trabajar%2Ftrabajos-estacionales%2Fcruceros%2F 

 

Port de Barcelona 

El web incorpora una borsa de treball especialitzada. 

http://www.portdebarcelona.cat/web/autoritat-portuaria/ofertas-de-empleo 

 

Nautica.net  

Accés a ofertes de feina relacionades amb la nàutica.  

http://www.nautica.net/empleo/?oferta=ok 

 

 

  

http://www.ingenierosnavales.com/
http://www.realliganaval.com/index.htm
http://www.cesda.com/
http://www.eic.cat/exercir/serveis-ocupacionals/borsa-treball
https://eetac.upc.edu/ca/node/125
http://www.barcelonaclusternautic.cat/ca/job_offers
http://www.clubdemar-mallorca.com/web05/bolsa_trabajos/bolsa_sp.php?menu=inicio
http://ww5.find-cruise-ship-jobs.com/?gkwrf=http%3A%2F%2Finternacional.universia.net%2Fverano%2Ftrabajar%2Fde-que-quieres-trabajar%2Ftrabajos-estacionales%2Fcruceros%2F
http://ww5.find-cruise-ship-jobs.com/?gkwrf=http%3A%2F%2Finternacional.universia.net%2Fverano%2Ftrabajar%2Fde-que-quieres-trabajar%2Ftrabajos-estacionales%2Fcruceros%2F
http://ww5.find-cruise-ship-jobs.com/?gkwrf=http%3A%2F%2Finternacional.universia.net%2Fverano%2Ftrabajar%2Fde-que-quieres-trabajar%2Ftrabajos-estacionales%2Fcruceros%2F
http://www.portdebarcelona.cat/web/autoritat-portuaria/ofertas-de-empleo
http://www.nautica.net/empleo/?oferta=ok
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d) Altres recursos d’interès: 

 

Actualidadaeroespacial.com 

Portal d’informació dels professionals de l’aeronàutica i de l’espai . Aquí es pot trobar tot tipus 

de notícies relacionades amb aquests sectors. 

http://www.actualidadaeroespacial.com  

 

Mobilitat i transports de l’Ajuntament de Barcelona 

L’Ajuntament de Barcelona mostra a traves del seu web informació del servei metropolità de 

transport, del cotxe i la mobilitat sostenible. 

http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/ 

 

Mobilitat i transports de la Generalitat de Catalunya 

Web de la Generalitat que informa sobre les opcions de transport públic, guies de carrers i 

carreteres i incidències del trànsit.  

http://www.gencat.cat/temes/cat/transports.htm 

 

OTLE - Observatorio del Transporte y la Logística en España 

Web gestionada pel Ministeri de Fomento on trobaràs les dades i indicadors del sector. 

http://observatoriotransporte.fomento.es/OTLE/lang_castellano/ 

 

  

http://www.actualidadaeroespacial.com/
http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/
http://www.gencat.cat/temes/cat/transports.htm
http://observatoriotransporte.fomento.es/OTLE/lang_castellano/
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Consell 

06. Networking 

Espais i plataformes on podràs trobar altres professionals del sector, empreses i entitats que 

lideren i dinamitzen el sector.  

 

 

AEDM 

Blog de l’Asociación Española de Derecho Marítimo.  

http://www.aedm.es/es/blog 

 

 

MAERSK  

Empresa de sector marítim que compta amb un blog d’experts amb els que es pot interactuar . 

http://www.maerskline.com/es-es/expert-blogs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grups i perfils com: 

 

Ingenieros Navales y Océanicos de España  

https://www.linkedin.com/in/aineyo 

 

COPAC- Col·legi Oficial de Pilots de l’Aviació Comercial 

https://www.linkedin.com/company/copac--colegio-oficial-de-pilotos 

 

Logística y Transporte 

https://www.linkedin.com/groups/152951/profile  

 

Oferta de Empleo de Transporte y Logística 

https://www.linkedin.com/groups/4864435/profile 

 

Transporte 

https://www.linkedin.com/groups/2579105/profile 

 

 

 

 

 

  

Si et fixes un objectiu professional en el transport de persones, remarca a la teva 

presentació de perfil els carnets i capacitació necessaris i, mostra també la teva 

habilitat en competències com empatia, comunicació i adaptabilitat. 

http://www.aedm.es/es/blog
http://www.maerskline.com/es-es/expert-blogs
https://www.linkedin.com/in/aineyo
https://www.linkedin.com/company/copac--colegio-oficial-de-pilotos
https://www.linkedin.com/groups/152951/profile
https://www.linkedin.com/groups/4864435/profile
https://www.linkedin.com/groups/2579105/profile
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Consell 

07. 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  

 

AIRTEC 

Fira internacional del sector aeroespacial. 

http://airtec.aero/ 

 

Bcn Rail 

Fira del sector ferroviari. 

http://www.bcnrail.com/ca/home 

 

Congreso Marítimo Nacional  

Congrés marítim organitzat per la Real Liga Naval Española i pel Clúster Marítimo Español a 

Cartagena (Múrcia). 

http://www.realliganaval.com/congresomaritimo/ 

 

Saló Nàutic Internacional de Barcelona  

Saló nàutic internacional que es celebra a Barcelona. 

http://www.salonnautico.com/ca/home 

 

SIL – Saló Internacional de la Logística i la Manutenció 

Saló de caràcter internacional que anualment es dóna cita a la Fira de Barcelona. 

http://www.silbcn.com/cat/sil2016.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona Clúster Nàutic 

Agrupació d’entitats i empreses amb interès de promoure el sector nàutic a Barcelona i 

Catalunya. 

http://www.barcelonaclusternautic.cat/ca/home   

 

Barcelona Centre Logístic 

Entitat que té per objectiu situar a Barcelona com una gran plataforma logística del sud 

d’Europa. 

http://www.bcncl.es/ca/ 

 

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  

Barcelona acull esdeveniments de gran envergadura que et permetrà entrar en 

contacte amb diversitat d’empreses i donar a conèixer el teu perfil i el teu objectiu 

professional. Consulta també quins actes s’organitzen a les agrupacions d’entitats 

del sector. 

https://twitter.com/barcelonactiva
http://airtec.aero/
http://www.bcnrail.com/ca/home
http://www.realliganaval.com/congresomaritimo/
http://www.salonnautico.com/ca/home
http://www.silbcn.com/cat/sil2016.html
http://www.barcelonaclusternautic.cat/ca/home
http://www.bcncl.es/ca/
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/

