Recursos per a la recerca de feina
OCTUBRE 2015

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 del Medi Ambient.
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.

Ambientum
Portal que ofereix informació sobre formacions especialitzades en el sector, un directori
d’empreses, a més d’un cercador d’ofertes de feina a nivell estatal.
http://www.ambientum.com/empleo/
Cienciasambientales.com
Aquest portal mostra informació com publicacions, legislació, disposa d’un cercador de
formacions especialitzades i guies d’ocupació sobre el sector. També incorpora un cercador
d’ofertes de treball, categoritzades per sector públic, privat o investigació.
http://www.cienciasambientales.com/es/ofertas-de-empleo-en-medio-ambiente
Ecoempleo
Accés a ofertes de treball relacionades amb el sector que inclou una guia de llocs de treball
verds.
http://www.ecoempleo.com/index.php?pag=of
Portal de Empleo en Medio Ambiente
Accés a ofertes de feina relaciones amb el sector. Disposa també d’informació sobre
oposicions i beques d’investigació.
http://www.empleomedioambiente.com/
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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.

AMPHOS21
Consultoria ambiental amb seu a Barcelona que permet enviar candidatura amb cv i carta de
presentació.
http://www.amphos21.com/vistas/trabaja.php
ASERCORP ONLINE
Consultoria en requisits legals i avaluació de compliment de legislació en medi ambient. Es pot
optar a formar part del seu equip enviant el cv.
http://www.asecorp-online.com/pagina.php?idP=7
Novotec
Consultoria especialitzada en medi ambient pertanyent a Applus+.
http://www.novotec.es/es/careers
Scientist Search International
Consultoria especialitzada en perfils relacionats amb la ciència i la tecnologia. Disposa de
borsa de treball i d’un programa per a professionals interessats en accedir a oportunitats
professionals en l’àmbit europeu.
http://scientific-search.com/candidatos/

Consell
Amb independència dels títols acadèmics que es tinguin, el requisit comú en
quasi totes les ofertes de treball relacionades amb el sector de Medi Ambient,
és que els candidats disposin d’experiència, coneixement de les normatives
reguladores i, formació complementària en aquesta matèria.
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03. 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:
APPLUS+
Empresa líder en assaigs, certificacions, serveis tecnològics i assistència tècnica en prevenció
del medi ambient. Es pot enviar candidatura mitjançant formulari.
http://www.applus.com/es/contactus/form
Ferrovial
Operador internacional d’infraestructures i gestors de serveis a ciutats. Entre els seus serveis
ofereix prestació de serveis mediambientals. Disposa de formulari de contacte.
http://www.ferrovial.com/es/nuestras-personas/unete-a-nosotros/
Lavola
Empresa amb seus a Barcelona i Manlleu, que ofereix solucions per donar resposta a
necessitats de diferents àmbits, entre d’altres, en desenvolupament sostenible, sostenibilitat
urbana i territorial, educació per a la sostenibilitat i canvi climàtic. Des del web s’accedeix a la
seva borsa de treball
http://www.lavola.com/nosaltres/borsa-de-treball/
SGS
Empresa estatal amb seu a Barcelona que presta els seus serveis en els àmbits de la
consultoria de medi ambient i la prevenció de riscos laborals. El web conté un apartat amb el
llistat d’ofertes de feina de la companyia.
http://www.sgs.es/es-ES/Our-Company/Careers/Recruitment-and-Jobs/Jobs-At-SGS.aspx
Springer
Empresa internacional dedicada a la realització d’estudis i certificacions relacionats amb la
gestió mediambiental. El web possibilita l’accés a les ofertes disponibles.
http://www.springer.com/gp/about-springer/careers/all-job-vacancies
TERSA
Empresa dedicada a la selecció, tractament i control dels residus sòlids urbans. A través de
l’apartat “Contacte”, es pot accedir a l’espai “Envia’ns el teu Currículum Vitae”.
http://www.tersa.cat/ca/
Tradebe
Companyia internacional que ofereix serveis mediambientals i disposa de diversos centres a la
província de Barcelona. El web conté un espai per enviar la candidatura així com per consultar
les ofertes de feina disponibles.
http://www.tradebe.com/web/es/seccions/06_unete_nosotros/unete_nosotros/formulari_une
te.html
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Urscorp
Consultoria internacional amb seu a Barcelona, dedicada a l’enginyeria, construcció i solucions
tècniques. Està especialitzada en serveis mediambientals, entre d’altres. Des de l’apartat
“Careers”, es pot consultar el llistat d’ofertes vigents arreu del món.
http://www.aecom.com/es/
WWF
Organització internacional independent dedicada a la conservació de la natura. Disposa d’una
borsa de treball al seu web corporatiu.
http://www.wwf.es/noticias/trabaja_con_nosotros/index.cfm

b) Directoris d’empreses:
ADEPAP
Directori d’empreses de l’Associació d’Empreses de Control de Plagues de Catalunya. Es pot
fer recerca per activitat o per comarca.
http://www.adepap.com/empreses-control-de-plagues
APERCA
Cercador d’empreses de l’Associació de Professionals de les Energies Renovables de
Catalunya.
http://www.aperca.org/pagines_09/empreses_nou/empreses_09.htm
Directori de consultories i enginyeries mediambientals
Relació d’empreses especialitzades en la consultoria i l’enginyeria ambiental a Catalunya.
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/ec
onomia_verda/directori-de-les-consultories-i-les-enginyeries-ambientals/
Fòrum Ambiental
Directori empreses dedicades al sector ambiental que operen des de Catalunya, impulsat per
la Fundació Fòrum Ambiental.
http://www.forumambiental.org/catala/director.asp
Gremi de Recuperació de Catalunya
El web ofereix un llistat d’empreses dedicades al reciclatge i la gestió de residus.
http://www.gremirecuperacio.org/09Empresas.htm
Guia directori de la Producció Agrària Ecològica de Catalunya
Guia directori d’operadors inscrits a la producció ecològica a Catalunya i guia d’establiments
minoristes recomanats pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
http://www.ccpae.org/GD/
Xarxa Mobal
Dependent de la Diputació de Barcelona, és una xarxa destinada a la gestió de la mobilitat i la
seguretat viària local. Des del web es pot accedir a un directori d’empreses relacionades amb
el sector mediambiental i categoritzades per activitat.
http://xarxamobal.diba.cat/XGMSV/cat/market/market.asp
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04. 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·legi Oficial i Associació:
ACCA – Associació Catalana de Ciències Ambientals
Entitat sense ànim de lucre formada per professionals i estudiants del sector medi ambient
amb l’objectiu d’integrar les Ciències Ambientals en la recerca, la docència, el món
professional i el conjunt de la societat en general. El web disposa de publicacions, informació
sobre formacions i projectes desenvolupats.
http://cienciesambientals.cat/
Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya
Accés a la borsa de treball, oberta a qualsevol persona que vulgui registrar-se com a usuari
d’aquest servei. També imparteix formació especialitzada.
http://www.coamb.cat/ocupacio/borsa-de-treball/

Consell
Incloure en el CV experiències en voluntariat o la participació activa en entitats de
cura i protecció al medi ambient et permetrà mostrar un perfil més compromés amb
els valors dels llocs de treball d’aquest sector i a més, acumular experiència en
projectes concrets i créixer professionalment en el sector.

b) Col·legis i Associacions de disciplines associades:
Col·legi de Biòlegs de Catalunya
Accés a informació, serveis pels col·legiats i notícies, algunes d’elles relacionades amb el
sector mediambiental. Així mateix, el Col·legi s’organitza en Comissions de Treball, sent una
d’elles la de Medi Ambient.
http://cbiolegs.cat
Enginyers Industrials de Catalunya
Institució que aplega el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i, l’Associació d’Enginyers
Industrials de Catalunya. Entre els serveis que s’ofereixen, es troba un directori d’empreses i
publicacions de normatives, entre elles, de mediambientals.
http://www.eic.cat/exercir/serveis-ocupacionals/borsa-treball
Associació de Químics i Enginyers de l’Institut Químic de Sarrià
Disposa de diferents serveis, com publicacions, agenda d’activitats i grups de treball, entre ells
un d’especialitzat en el sector mediambiental. També té una borsa de treball pels seus
associats.
http://www.aiqs.es/catala/bolsa.asp
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ICIQ Institut Català d’Investigació Química
Publica a la seva plana web ofertes d’investigació pre i post-doctorals així com de suport
tècnic. Web en anglès.
http://www.iciq.org/jobs-grants/?pos-cat=master-student
IDAEA Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua
Entitat adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Al web s’hi pot trobar
informació sobre publicacions, agenda d’activitats, així com accés a les ofertes de beques i
treball que ofereix l’Institut.
http://www.idaea.csic.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3
5&Itemid=57&lang=ca
Parc Científic de Barcelona
Publica a la seva borsa de treball ofertes de feina i beques, tant pròpies com d’empreses
externes, per a tècnics de laboratori i altres perfils dintre del camp de la recerca. Entre les
àrees prioritàries d’actuació del parc, es troba la de Medi Ambient.
http://www.pcb.ub.edu/portal/ca/el-pcb

c) Universitats:
UAB – Universitat Autònoma de Barcelona
El web conté informació de grau de ciències ambientals, màsters i postgraus, entre d’altra
informació d’interès.
http://www.uab.cat/web/estudiar/masters-i-postgraus-1345663347033.html
UB - Universitat de Barcelona
Accés als graus en ciències ambientals, màsters i postgraus.
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/masters/masters.html
UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia
Accés a l’oferta de grau en ciències ambientals, màsters i postgraus, d’aquesta universitat a
distància.
http://unedbarcelona.es/ca
UPC – Universitat Politècnica de Catalunya
Accés a l’oferta de grau en ciències ambientals, màster en enginyeria ambiental i postgraus.
http://www.upc.edu/
UV-UCC - Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya
El web conté informació sobre els estudis de grau en ciències ambientals, així com l’oferta de
màsters i postgraus.
http://www.uvic.es/#

d) Altres recursos d’interès:
Agenda de la Construcció Sostenible
El Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona presenta aquest recurs que
aglutina empreses fabricants de productes i materials de construcció que tenen un compromís
amb la sostenibilitat i el medi ambient. Es pot accedir al llistat d’empreses adherides.
http://www.csostenible.net/
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Agència Catalana de l’Aigua
Accés a informació de jornades i esdeveniments i publicacions relacionades amb l’àmbit de
gestió i tractament de l’aigua.
http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca/
CCPAE
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica difon a través de la seva web noticies i
esdeveniments (fires, xerrades i cursos) relacionats amb la temàtica.
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=section&id=19&Itemid=191
ECOEMBES
Entitat estatal sense afany de lucre formada per empreses envasadores i distribuïdores,
associacions sectorials i entitats de materials, que s’encarrega de la recuperació d’envasos.
www.ecoembes.com
Societat Catalana d’Educació Ambiental
Entitat que agrupa professionals interessats en el món de l'educació ambiental, de perfils i
àmbits laborals diversos amb l'objectiu comú de treballar per la sostenibilitat des de
l'educació.
http://www.scea.cat/WEB2015/
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05. Networking
Espais i plataformes on podràs trobar altres professionals del sector, empreses i entitats que
lideren i dinamitzen el sector.

BARCELONA + SOSTENIBLE
Des de l’Ajuntament de Barcelona es promou el “Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat”. Al
web s’hi pot trobar una agenda d’esdeveniments relacionats amb la prevenció del medi
ambient i l’organització de jornades de networking.
http://www.sostenibilitatbcn.cat/
CENEAM - Centro Nacional de Educación Ambiental
Accés al programa estatal de grups de treball i seminaris on es faciliten espais de trobada
entre professionals del sector.
http://www.magrama.gob.es/ca/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/
ComunidadISM
Lloc web que comparteix informació per als professionals del medi ambient. Impulsat per
l’Instituto Superior del Medio Ambiente, amb seu a Madrid.
http://www.comunidadism.es/blogs/
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Entitat que promou la relació entre professionals del medi ambient sense afany de lucre .
http://o3sac.org/

Consell
Aquest és un dels sectors que potencia bastant trobades de networking i intercanvi
d’opinions, experiències i mostra de projectes. Mitjançant una òptima gestió de la teva
xarxa de contactes, pots estar al dia d’aquests jornades esdeveniments, en què pots
conèixer nous projectes, projectes d’expansió i vacants d’empreses i oportunitats per a
la teva carrera.

Es pot seguir per la xarxa professional LinkedIn, aquests espais i estar al dia de les seves
noticies:






Actualidad del Medio Ambiente
https://www.linkedin.com/grps?gid=1843852&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V
SRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A1843852%2CVSRPcm
pt%3Aprimary
Associació Catalana de Ciències Ambientals (sol·licitud prèvia d’accés al grup)
https://www.linkedin.com/grps?gid=7487492&mostPopular=&trk=tyah&trkInfo=click
edVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A7487492%2Cidx%3A1-11%2CtarId%3A1446024281912%2Ctas%3Aassociaci%C3%B3%20catalana%20ciencie
s
Ingeniería del Medio Ambiente
https://www.linkedin.com/grps?gid=8204847&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V
SRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A8204847%2CVSRPcm
pt%3Aprimary
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Instituto Superior del Medio Ambiente
https://www.linkedin.com/company/instituto-superior-del-medio-ambiente-ism
Profesionales del Medio Ambiente
https://www.linkedin.com/grps?gid=1848728&trk=vsrp_groups_res_name&trkInfo=V
SRPsearchId%3A327922551446024807949%2CVSRPtargetId%3A1848728%2CVSRPcm
pt%3Aprimary
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06. 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

Congrés de l’Aigua de Catalunya
Esdeveniment que persegueix incrementar la sensibilitat hidràulica del país.
http://congresaiguacatalunya.com/
Dia Mundial del Medi Ambient a Barcelona
El 5 de juny és el dia mundial del Medi Ambient a Barcelona i s’organitzen diverses activitats,
jornades i esdeveniments.
http://www.sostenibilitatbcn.cat/diamediambient/
Smart City Expo World Congress
Fira anual organitzada per la Fira de Barcelona. En paral·lel a aquest congrés i, de manera
interconnectada, esdevindran els Saló iWater i el Saló sobre el cicle integral de l’Aigua, on es
debatran aspectes mediambientals.
http://www.smartcityexpo.com/dates-and-times
TSAC
Congrés del tercer sector ambiental de Catalunya.
http://www.2congrestsa.cat/

Consell
Aquest sector està en plena efervescència, la preocupació pel medi ambient i
les polítiques actives per a la seva protecció i millora aniran creixent. Aquest fet
implica l’aparició continua de nous projectes, iniciatives, tecnologies, entitats i
empreses. Aprofita les jornades i esdeveniments per assabentar-te’n i
postular-te com a professional.

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
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Descobreix
tot el que
Barcelona
Activa
t’ofereix

Acompanyament durant
tot el procés de recerca
de feina

Suport per posar en marxa la
teva idea de negoci
bcn.cat/emprenedoria

bcn.cat/treball

Impuls a les empreses per
ser més competitives
bcn.cat/empresa

Formació tecnològica i gratuïta
per a les persones en recerca
de feina, emprenedors,
empreses...
bcn.cat/cibernarium

