JORNADA

D’OCUPACIÓ

INTERPROFESSIONAL
EMPRESES DE DIFERENTS SECTORS ENTREVISTEN
PROFESSIONALS TITULATS

Dimecres, 1 de juliol de 2015. De 10h a 15h

CATÀLEG D’EMPRESES PARTICIPANTS

Organitza :

En el marc de:

CATÀLEG D’EMPRESES PARTICIPANTS
SECTORS I EMPRESES REPRESENTADES
JURÍDIC
• FORCADA & RODRIGUEZ ABOGADOS ASOCIADOS
• GARRIGUES
• GESDOCUMENT Y GESTIÓN
• PAVIA E ANSALDO
• ROUSAUD COSTAS DURÁN
• LANDWELL PWC TAX& LEGAL SERVICES

SOCIAL, ENSENYAMENT I HUMANITAT
• ALDEES INFANTILS SOS CATALUNYA
• ESPORT 3, S.L.
• FASI (Fundació Acció Social Infància)
• SCREEN HISPANIA, S.L
• KUMON
• GENERALITAT DE CATALUNYA

ENGINYERIA, ARQUITECTURA I TÈCNICA
• BAC ENGINEERING CONSULTANCY
• FLUIDRA ENGINEERING SERVICES
• IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L.
• MASTER PLAN, S.L.
• SAINT-GOBAIN PLACO

ECONOMIA I EMPRESA
• DONUM DEUS
• DPG IMPORT, S.L.
• FRUTAS BEALAR, S.L.
• MAROBEN, S.L.
• SALAONS MORENO, S.A.
• CES LED ILUMINACIÓN INDUSTRIAL, S.L.
• COBEMONT, S.L.
• TACTOPLUMA 2012, S.L.
• ARCO TECHNOLOGIES, S.L.
• CETAFARMA, S.L.
• DIAGONAL INFORMÁTICA, S.L.
•SOCIAL WIFI, S.L.
•SOWIFI, S.L.
• MAPALA PRINT, S.L

Organitza i participen:

Organitza:

• TIME ON SCREEN, S.L.
• AUTOADHESIVOS FENIX, S.L.
• AD BIOINSTRUMENTS, S.L.
• ARTCIS, SCP
• CONTROL ENERGÉTICO, J.G.C, S.L.
• GREEN TREND GROUP, SLU
• INDISOL
• METROVAL CIM, S.L.
• NYTY, CB
• ALEPH ESTRATEGIAS DE MERCADO, S.L.
• AXA
• FORMACIÓN AVANZADA XXI, S.L.
• BAG SKY REPUBLIC
• MDA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
.

En el marc de:

SECTOR JURÍDIC

Organitza:

En el marc de:
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FORCADA & RODRIGUEZ ABOGADOS ASOCIADOS
Nom de l’empresa:
Forcada y Rodriguez Abogados
Asociados, SLP

Contacte: Teresa Forcada Vega

Adreça:
Av. Ernest Lluch, 32, Tecnocampus
08302 (Mataró) Barcelona

Càrrec:

Sòcia-Director/a

Telèfon:

670.53.05.33

E-mail:

tforcada@icab.es

FORCADA & RODRÍGUEZ ADVOCATS ASSOCIATS, Societat Professional d'Advocats fundada l'any
1995, amb la finalitat de prestar un servei de qualitat a les nostres àrees d'especialització.

Dades clau:
Activitat : Serveis jurídics
Nº empleats: 17
Tipus de societat: SLP

Perfil cercat:
Es precisa advocat/da per resoldre qüestions relacionades amb els aspectes jurídics en matèria
d’operativa bancària. La seva tasca la desenvoluparà sota la coordinació d’un cap de
departament.
Com a requisits es demana formació específica en dret bancari o experiència en assessorament
jurídic a entitats financeres en matèria d’operativa bancària.
Jornada completa contracte laboral i incorporació immediata.

Organitza:
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GARRIGUES, SLP
Nom de l’empresa:
Garrigues. SLP
Adreça:
Av. Diagonal, 654, ESC D, 1ª
08034 Barcelona

Contacte: Silvia Aguilar
Càrrec:

RR.HH

Telèfon:

93.369.37.48

E-mail:

silvia.aguilar@garrigues.com

Web:

www.garrigues.com

Garrigues és una firma internacional de serveis legals i fiscals que assessora en dret empresarial en els
principals escenaris econòmics del mercat global. Des de la seva fundació, el 1941, el despatx sempre
ha destacat per la seva vocació internacional i el seu caràcter emprenedor.
El nostre equip l'integren dues mil persones de vint nacionalitats diferents que, sota una direcció única i
integrada i amb els mateixos estàndards de qualitat, operen en dotze països d'Europa, Àfrica, Àsia i
Amèrica, on comptem amb una estructura consolidada d'equips i oficines .
Tots els advocats de Garrigues comparteixen les mateixes senyals d'identitat: empatia cap al client,
preocupació constant per entendre les seves necessitats i estricte compliment de les normes
deontològiques. Aquestes qualitats, juntament amb la seva àmplia experiència, formació, i disponibilitat,
ens consoliden com un dels despatxos més prestigiosos i professionalitzats del sector. Liderem
l'advocacia del continent europeu per volum de negoci i nombre de professionals i vam participar en les
operacions més rellevants i complexes del mercat.

Dades clau:
Activitat : Assessoria Legal i Fiscal
Nº empleats: 1.500
Tipus de societat: SLP

Perfil cercat:
Es precisen advocats/des titulats en dret per cobrir diferents àmbits com assessoraments en
matèria de dret tributari, mercantil, immobiliari, contenciós, laboral i administratiu.
Es requereixen estudis de màster, postgrau, llicenciatura o grau en dret o doble titulació en dret i
ADE finalitzats en anys recents i un sòlid nivell d’anglès.

Organitza:
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GESDOCUMENT Y GESTIÓN, S.A.
Nom de l’empresa:
Gesdocument i Gestión, S.A.
Adreça:
Ronda Sant Pere, 17, 2ª planta
08010 Barcelona

Contacte: Carles A. Bonastre
Càrrec:

Director

Telèfon:

630.03.68.06

E-mail:

carles.bonastre@gdhumancapital.com

Web:

www.gesdocument.com

Gesdocument i Gestió, SA, neix el 1989 com a resposta a la necessitat i requeriment de les empreses
per assessorar i externalitzar les seves gestions administratives. Des de la nostra creació, el nostre
equip d'assessors professionals compta amb la confiança de múltiples companyies nacionals i
internacionals. Això ens ha permès obtenir una visió de conjunt de les necessitats empresarials que ens
facilita la nostra relació amb els actors de cada mercat.
Com a assessor d'empreses, el nostre objectiu és aconseguir que els nostres clients se sentin lliures per
dedicar-se al que saben fer, delegant als nostres assessors i consultors les àrees i funcions que una
empresa necessita per al seu desenvolupament, però que no són el seu "core business" . Des de les
finances fins als recursos humans, passant per la pròpia organització empresarial.
Som una firma líder en el nostre mercat d'actuació, especialitzada en serveis d'assessoria, gestió i
consultoria amb implantació nacional, destaca la qualitat de servei i una tecnologia totalment integrada
que ens permet desenvolupar la nostra feina amb total garantia i agilitat cap als nostres clients.
Disposem d'oficines a Barcelona, Madrid, Bilbao, València i Saragossa i el nostre objectiu d'actuar com a
oficina única a Espanya, és avui un fet.

Dades clau:
Activitat : Assessoria
Nº empleats: 160
Tipus de societat: S.A

Perfil cercat:
Es precisa advocat laboralista en dependència de direcció, que es responsabilitzarà del
assessorament jurídic recurrent a clients i empreses en l’àmbit laboral, fent entre altres tasques,
l’emissió d’informes, avaluació de consultes, defensa tècnica, escrits processals i demandes,
entre d’altres tasques.
Pensem amb una persona que tingui experiència exercint com advocat laboralista, valorarem
molt positivament la responsabilitat en departaments, formació complementària en Dret Laboral i
un bon nivell d’anglès.

Organitza:
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PAVIA E ANSALDO
Nom de l’empresa:
Pavia e Ansaldo

Contacte: Meritxell Roca
Càrrec:

Partner

Adreça:
Via del Lauro, 7
20121 (Milano)
Italia

Web:

www.pavia-ansaldo.it

Pavia i Ansaldo és una de les firmes mes grans d’Itàlia i amb professionals altament qualificats.
La firma manté estretes relacions de correspondència amb advocats a les principals ciutats italianes,
que li permet oferir als seus clients assistència efectiva en tot el territori italià.
La presència permanent de advocats residents a Itàlia permet exercir en Jurisdiccions Estrangeres i amb
els advocats amb experiència en àrees geogràfiques específiques (EUA, Alemanya, Espanya,
Anglaterra, Amèrica Central i de l'Est d'Europa, Rússia i l'Extrem Orient) permet oferir els seus serveis
en una àmplia gamma de camps legals que cobreixen els mercats mundials més importants.

Dades clau:
Activitat : Despatx d’advocats internacional

Perfil cercat:
Es precisa incorporar un advocat espanyol amb un mínim de dos anys d’experiència i
coneixements a nivell Profiency d’anglès i bilingüe d’italià.

Organitza:
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ROUSAUD COSTAS DURÁN, SLP
Nom de l’empresa:
Rousaud Costas Durán, SLP

Contacte: Laila Frahm
Càrrec:

Directora de RR.HH

Adreça:
C/ Escoles Pies,102
08017 Barcelona

Web:

www.rousaudcostasduran.com

Som una de les firmes més actives en el mercat d'operacions com es reconeix en els principals
rànquings internacionals com TTR (Transactional Track Record).
El 2015 hem liderat el rànquing d'operacions de M & A i Capital Risc per a Espanya per al primer
trimestre, tant per a operacions anunciades com completades i en 2014 ens situem entre el top-10 dels
despatxos amb més volum d'operacions (TTR / Expansión)
RCD compta amb dues oficines -Barcelona i Madrid- situades als districtes financers d'ambdues ciutats,
des de les que presta assessorament legal i fiscal a tots els seus clients, situats a la península ibèrica i
a l'estranger i compost per un gran equip de més de 200 professionals, especialitzats en diferents
àrees de pràctica jurídica o sectorial, que assessoren tant a nivell local com internacional.

Dades clau:
Activitat : Jurídica
Nº empleats: 267
Facturació anual: 16.000.000.euros
Tipus de societat: SLP

Perfil cercat:
Es precisa incorporar un advocat mercantil amb llicenciatura en dret i experiència mínima de 3-6
anys, coneixements en dret societari, contractació mercantil, M&A corporate, fusions i
adquisicions i un advocat fiscal amb llicenciatura en dret, valorable màster en gestió tributaria i
experiència mínima de 5 anys per resolució de consultes tributaries i contables, emissió
d’informes, recolzament en la resolució de casos complexes, planificació fiscal, atenció de
requeriments i elaboració de recursos i gestió de clients.

Organitza:
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CATÀLEG D’EMPRESES PARTICIPANTS
LANDWELL PWC TAX & LEGAL SERVICES, S.L.
.Nom de l’empresa:
Landwell PwC Tax& Legal Services,
S.L.

Contacte: Lucero Méndez
Càrrec:

Capital Humà

Web:

www.pwc.es

Adreça:
Paseo de la Castellana, 259 B
28046 Madrid

PwC és la major firma de serveis professionals del món. Oferim a les empreses ia les administracions
serveis professionals especialitzats en cada sector. Més de 180.000 persones en 158 països uneixen els
seus coneixements, experiència i solucions per millorar la confiança i el valor dels seus clients i
stakeholders.
Posem a la teva disposició tota la informació que necessites per conèixer-nos millor: els nostres serveis,
els sectors de la nostra activitat, la sala de premsa i directori d'oficines.

Dades clau:
Activitat : Consultoria
Nº empleats: 4.400
Tipus de societat: S.L.

Perfil cercat:
Seleccionem gent jove sense experiència per treballar en el mon del assessorament fiscal i legal i
fer una carrera professional a la firma. Es requereix bon nivell d’anglès i un bon expedient
acadèmic.

Organitza i col·laboren:
Organitza:
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CATÀLEG D’EMPRESES PARTICIPANTS

SECTOR SOCIAL, ENSENYAMENT I HUMANITATS

Organitza:
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ALDEES INFANTILS SOS CATALUNYA
Nom de l’empresa:
Aldees Infantils SOS Catalunya

Contacte: Merche Fernández Atienza
Càrrec:

Tècnica de Selecció

Adreça:
C/ Ausias March, 19 pral. 2ª
08010 Barcelona

Telèfon:

670.66.55.27

E-mail:

rrhh@hotmail.com

Web:

www.aldeesinfantils.org

Aldees Infantils SOS és una organització internacional, privada, d’ajuda a la infància, sense ànim de
lucre, interconfessional i independent de qualsevol orientació política, fundada l’any 1949 a Imst (Àustria)
i que té presència a 134 països.

Activitat : ONG
Nº empleats: 95

Perfil cercat:
Educadors/es socials titulats/es o homologats/es amb les funcions pròpies d’un educador/a de
CRAE, Centre Obert, de programes de autonomia de joves,etc.

Organitza:
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ESPORT 3, S.L.
Nom de l’empresa:
Esport 3, S.L.

Contacte: Lourdes Arana Moral
Càrrec:

Tècnica RR.HH

Adreça:
C/ Vilardell, 29, entlo
08014 Barcelona

Web:

www.esport3.org

E3 forma part del grup Sintagmia, un grup d’empreses que neix l’any 2012 amb la voluntat d’oferir
serveis de qualitat adreçats a les persones, que n’estimulin les emocions i sentiments positius i en
millorin la qualitat de vida, procurant el desenvolupament professional i humà de tothom que forma part
del grup.
Oferim serveis al col·lectiu de gent gran, adaptant-nos a les seves necessitats per tal que tinguin una
vida activa, potenciant moments d’alegria i felicitat, i facilitant que trobin el seu lloc i la seva contribució
a la societat.

Dades clau:
Activitat : Gestió d’espais culturals, activitats esportives i culturals/lleure
Nº empleats: 270
Tipus de societat: S.L.

Perfil cercat:
Es precisa una coordinador/a de casals de gent gran per a la gestió integral i la coordinació de
RR.HH.

Organitza:
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FASI (Fundació Acció Social Infància)
Contacte: Elena Estévez Checa
Nom de l’empresa:
Fasi
Càrrec:
Directora
(Fundació Acció Social Infància)
Web:
www.fasi.cat
Adreça:
C/ Vilardell, 29, entlo
08014 Barcelona

La Fundació Acció Social Infància es constitueix sense ànim de lucre el 16 d’octubre de 2009.
Es crea fruit de la col·laboració entre el Sector Públic, el Sector Privat i el Tercer Sector, alineant-se en
el disseny i gestió de nous equipaments i serveis orientats a la infància i la família, des d’una òptica de
gestió eficient i potenciant criteris d’innovació. Aquest procés ha estat acompanyat des del seu origen
pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Per fer-ho, el Departament de Benestar Social i Família insta el Consorci d’Acció Social de Catalunya
que lideri el procés de creació de la Fundació, acostant aquesta voluntat a Entitats del Tercer Sector i
també a Empreses del Sector Privat per generar així un primer Patronat format pel CASC, Fundació
Plataforma Educativa i Casa Equipaments S.L.

Dades clau:
Activitat : Sector Social, Cases d’infants
Nº empleats: 120
Tipus de societat: Fundació

Perfil cercat:
Es precisen educadors socials amb experiència amb infància.

Organitza:
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SCREEN HISPANIA, S.L.
Nom de l’empresa:
Screen Hipania, S.L.

Contacte: Patricia Mellado
Càrrec:

Responsable de RR.HH

Adreça:
C/ Aribau, 179, Pral. 2ª
08036 Barcelona

Web:

www.screenhispania.es

Screen pertany a un Holding Nord-americà, format per empreses de Màrqueting, Publicitat, Assessoria i
Consultoria empresarial que es troben en 99 països, amb un total de 206 oficines i més de 12.000
treballadors. Screen, que compta amb més de 300 empleats experts de l'automoció per tot el món, opera
a Alemanya, Itàlia, Praga, Paris i Espanya.
El 1994 s'inaugura a Barcelona la delegació a Espanya, Screen Hispania, SL, per desenvolupar la seva
activitat com a col·laborador (formació, consultoria i coaching) principalment de les marques de
referència d'un important grup alemany líder en el sector d'automoció.
La missió de Screen Hispania, S.L. és ajudar els nostres clients a millorar els seus resultats,
desenvolupant als seus professionals, mitjançant l'aportació d'experiència, coneixement i innovació en el
sector automoció.

Dades clau:
Activitat : Sector pedagògic

Perfil cercat:
La consultora Screen Hipania cerca experts Pedagogs/gues Formadors/es per diferents llocs de
feina de la seva Borsa de Treball.

Organitza:

En el marc de:
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KUMON
Nom de l’empresa:
Kumon

Contacte: Javier Corral
Càrrec:

Director

Web:

www.kumon.es

A Kumon, el nostre objectiu és que tots i cadascun dels nens es converteixin en estudiants autònoms,
capaços d'abordar continguts per sobre dels que treballen en el seu nivell escolar i amb una actitud
positiva davant l'estudi.
Gràcies als nostres programes de Matemàtiques i Lectura, els alumnes adquireixen habilitats
d'aprenentatge autodidacta i augmenten la confiança en si mateixos, ja que són ells els que troben per si
sols una forma de superar qualsevol dificultat que se'ls presenti.
Amb el nostre mètode únic, els nens reben suport per assolir un nivell d'estudi avançat. Atès que
estudien per sobre del nivell de competència acadèmica que es consideraria propi per la seva edat,
estan més ben preparats per tenir èxit en una societat cada vegada més globalitzada.
A més de fomentar l'adquisició de competències acadèmiques bàsiques, l'estudi en Kumon inculca la
mentalitat i les habilitats pròpies de l'aprenentatge autodidacta. Encara Kumon és un mètode d'estudi
autodidacta, els nens no estan sols. Els nostres professors ofereixen l'orientació que necessiten per
prendre les regnes del seu aprenentatge, la qual cosa, al seu torn, augmenta la seva motivació per
rendir i obtenir bons resultats.

Dades clau:
Activitat : Sector educació no formal

Perfil cercat:
Es cerquen experts Pedagogs/gues i Psicopedagogs/gues per Borsa de Treball i per Franquícies.

Organitza:
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GENERALITAT DE CATALUNYA
Nom de l’empresa:
Generalitat de Catalunya

Contacte: Roger Burrell Argente
Càrrec:

Cap de Servei de RR.HH

Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil
Funcions:
a) Potenciar i implementar les mesures d'execució penal no privatives de llibertat a la comunitat.
b) Impulsar el model d'atenció i assessorament a les parts implicades en els procediments de la
jurisdicció penal ordinària.
c) Executar les mesures d'internament i altres que s'imposin a menors i joves per donar suport als
processos per a la seva reinserció.
d) Emetre informes per als òrgans judicials de menors.
e) Organitzar els programes de mediació en l'àmbit de la justícia juvenil.
f) Dirigir, en les competències que tingui assignades, els recursos humans i econòmics corresponents a
l'àmbit de la Direcció General, i dels centres que en depenen.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament

Perfil cercat:
Es cerquen Educadors Socials per nodrir la borsa d’educadors socials que treballen als Centres
de Justícia Juvenil de la Direcció General d’Execució penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Organitza:
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SECTOR ENGINYERIA, ARQUITECTURA I TÈCNICA

Organitza:
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BAC ENGINEERING CONSULTANCY
Nom de l’empresa:
Bac Engineering Consultancy

Contacte: Eduard Lopez
Càrrec:

HR Àrea Manager

Adreça:
C/ Ávila, 138, 3ª Planta
08018 Barcelona

BAC Engineering Consultancy Group és el resultat del procés de fusió de les enginyeries BOMAINPASA
i CICSA. Amb aquesta fusió s’ha creat una companyia amb gran potencial capaç de competir a nivell
mundial.
Les principals activitats són l’enginyeria civil, l’enginyeria estructural i el control de qualitat i inspecció
naval. Som una empresa en constant moviment, per això, s’ha adquirit l’empresa ICIASA, dedicada a la
inspecció de tancs d’emmagatzematge i participem a ERH Consult, empresa especialitzada en el
tractament d’aigua i en generació d’energia.
BAC disposa d’oficines a Algèria, Armènia, Brasil, Xile, Costa Rica, Perú, Qatar i Espanya (Barcelona i
Madrid).
Així mateix, BAC té signats acords bilaterals de col·laboració amb enginyeries europees per
desenvolupar les seves activitats a França, Noruega, Suïssa i el Regne Unit, compartint staff i
coneixements per un benefici mutu.
BAC a participat en projectes a països com Taiwan, Angola, Ruanda, República del Congo, Marroc,
Polònia, Uruguai

Dades clau:
Activitat : Enginyeria de Edificació i obra Civil
Nº empleats: 154
Facturació anual: 15.000.000.euros
Tipus de societat: S.L

Perfil cercat:
Professional del sector de l’enginyeria

Organitza:
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FLUIDRA ENGINEERING SERVICES
Nom de l’empresa:
Fuindra Engineering Services

Contacte: Paqui Beltrán
Càrrec:

Responsable RR.HH

Adreça:
C/ Pintor Velázquez, 10
08213 (Polinyà)
Barcelona

Web:

www.fluidra.com

Fluidra és un grup multinacional que cotitza a la Borsa espanyola dedicat al desenvolupament
d’aplicacions per a l’ús sostenible de l’aigua.
Oferim solucions per a la conservació, conducció, tractament i gaudiment de l’aigua i som un dels líders
mundials en la fabricació i distribució de solucions per a piscines i wellness, tractament d’aigua, reg i
conducció de fluids.
En l’actualitat estem presents en 42 països a través de 150 delegacions i centres productius. Els nostres
productes es distribueixen a més de 170 països, gràcies a una extensa xarxa comercial. Tenim un equip
humà format per unes 3.600 persones.
El respecte per l’aigua i el seu ús racional és la base de la nostra filosofia. Més de 40.000 professionals
en tot el món confien en la solidesa i la garantia de les nostres marques.

Dades clau:
Activitat : Enginyeria d’obres i oficina. Estudis tècnics
Tipus de societat: S.L.

Perfil cercat:
Es precisa un Cap d’Obra per formar part del nostre equip i participar en la execució de projectes
tant a nivell nacional com internacional. Imprescindible experiència prèvia con a Cap d’Obra. Es
demana un alt nivell d’anglès i disponibilitat per viatjar.

Organitza:
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IDP INGENIERÍA Y ARQUITECTURA IBERIA, S.L.
Nom de l’empresa:
IDP Ingeniería y Arquitectura
Iberia, S.L.

Contacte: Mariona Casas
Càrrec:

Responsable de RR.HH

Web:

www.idp.es

Adreça:
Avda. Francesc Macià, 60, 3ª pl.
08208 (Sabadell) Barcelona
IDP és una empresa global i multisectorial de serveis tècnics, fundada el 1998, que treballa en els camps
d'enginyeria, el medi ambient, l'arquitectura i les tecnologies de la informació i comunicació.
L'evolució del mercat, la nostra clara orientació al client, un equip tècnic multidisciplinar, l'alta eficiència i
especialització dels nostres serveis, així com l'aposta decidida per la tecnologia han permès que IDP
estigui present en 4 dels 5 continents executant projectes tant pel sector públic com el privat.
Des del mateix instant en que vostè contacti amb nosaltres, tindrà al seu costat un equip de professionals
dedicat a trobar la solució adequada a les seves necessitats.

Dades clau:
Activitat : Enginyeria
Nº empleats: 130
Facturació anual: 6.000.000.euros
Tipus de societat: S.L

Perfil cercat:
Es precisa incorporar Project Manager per l'àrea de Infraestructura i Desenvolupament Urbà.
Funcions principals: Gestió de qualitat de servei i producte, rendibilitat del projecte, gestió de
pressupostos, seguiment econòmic, entre d’altres tasques.

Organitza:

En el marc de:
1

MASTER PLAN, S.L.
Nom de l’empresa:
Master Plan, S.L.

Contacte: Ester Raventós
Càrrec:

Cap oficina tècnica

Adreça:
C/ Madrazo, 82, 1-2
08021 Barcelona

Web:

www.master-plan.es

Fundada el 1996, Masterplan aglutina un equip multidisciplinari de professionals experts en
intervencions urbanístiques complexes, des regeneracions urbanes i desenvolupaments immobiliaris fins
al projecte i la construcció de grans infraestructures, realitzades tant per operadors públics com privats.
La nostra missió és aportar valor a les inversions dels nostres clients mitjançant una gestió integral que
satisfà les seves necessitats i interessos en el marc dels requeriments legals, econòmic-financers,
tècnics i socioambientals.
Som un equip de professionals consolidat, amb una rigorosa formació acadèmica i en constant evolució
per satisfer les exigències d'un mercat cada més complex, canviant i exigent.
Perseguim oferir en tot moment el millor consell i identificar, conjuntament amb el client, les seves
necessitats.

Dades clau:
Activitat : Projectes i direcció d’obra d’Infraestructures i edificació
Nº empleats: 14
Facturació anual: 980.000.euros
Tipus de societat: S.L

Perfil cercat:
Per oficina de projectes d'Infraestructures lineals i urbanització es precisa un Cap de Projectes
amb un mínim de 10 anys d’experiència i un Projectista Junior amb experiència de fins a 5 anys.

Organitza:

En el marc de:
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MASTER PLAN, PLACO,
SAINT-GOBAIN
S.L.
S.A.
Nom de l’empresa:
Saint-Gobain Placo, S.A.
Adreça:
28002 Madrid

Contacte: Diana Gato Pérez
Càrrec:

Resp. de formació i comunicació

Telèfon:

638.981.972

E-mail:

diana.gato@saint-gobain.com

Web:

www.saint-gobain.es

Saint-Gobain és una multinacional que fabrica i comercialitza productes i solucions innovadores,
energèticament eficients i d'altes prestacions, que augmenten el nostre confort en l'hàbitat, contribuint a
la protecció mediambiental, i milloren la nostra vida diària. Saint-Gobain és referència mundial de
l'Hàbitat Sostenible.
Present a 64 països, a través de més de 1000 empreses i de 195.000 empleats, el Grup és líder en totes
les seves activitats i un dels 100 primers grups industrials del món.
Des de la seva seu a Paris, Saint-Gobain implanta la seva estratègia cap a l'hàbitat sostenible a tot el
món, a través d'una organització regional multi-país representada per 12 delegacions generals,
enllaçada transversalment amb una altra per als diferents sectors o pols d'activitat.

Dades clau:
Activitat : Fabricació de productes de guix i escaiola
Nº empleats: 480
Tipus de societat: S.A.

Perfil cercat:
Es cerca tècnic comercial per promocionar els productes de la companyia a clients i
professionals competents en la prescripció (arquitectes, aparelladors...) amb àmbit geogràfic a
Catalunya i Balears.
Es requereix experiència, alt nivell d’anglès i comunicació i treball en equip com a habilitat.
L’empresa ofereix contracte indefinit, jornada completa i salari de 30.000€ - 36.000 bruts anuals +
15% bonus + cotxe.

Organitza:

En el marc de:
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SECTOR ECONOMIA I EMPRESA

Organitza:

En el marc de:
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DONUM DEUS
Nom de l’empresa:
Donum Deus

Contacte: Jose Luis Todó Alcocer
Càrrec:

Director

Adreça:
C/ Canvis, 1
43785 (Bot)
Barcelona

Donum Deus es una empresa distribuïdora de carn i productes derivats de la cabra hispànica un tipus
de carn de caça, més saludable que la resta, i que es converteix en l’únic distribuïdor del país. Una
nova proposta per a paladars gourmet, amb un alt valor gastronòmic i nutritiu i sanitàriament segur.
Es tracta d’un nou producte al mercat, 100% natural dirigit a establiments gourmet, delicatessen i alta
xarcuteria.

Dades clau:
Activitat : Venda de carn de cabra hispànica salvatge

Perfil cercat:
Es cerquen agents comercials especialitzats en el sector càrnic gourmet. Es valorarà experiència
i cartera de clients.

Organitza:

En el marc de:
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DPG IMPORT, S.L.
Nom de l’empresa:
DPG Import, S.L.

Contacte: Dolors Pi i Grau

Adreça:
Avda. Montseny, 1
08520 (Les Franqueses del Vallès)
Barcelona

Càrrec:

Administradora

Web:

www.almar.it

Almar begudes i l'Alimentació va ser fundada el 1968 en un petit taller prop de Milà, de l'ambiciosa idea
de fer la millor barra de xocolata calenta i obtinguts exclusivament a partir d'ingredients naturals cent per
cent de garantia d'alts estàndards de qualitat.
En gairebé mig segle de contínua recerca i la innovació en el seu propi laboratori i fàbrica a Milà, Almar
ha ampliat considerablement la seva gamma de productes, convèncer i conquistar el món amb la seva
producció de preparacions per granissades, gelats, iogurts, sorbets, te fred i calent, te d'herbes, cafè
ginseng, cafè guaranà, sucs, batuts i còctels tot de preparats per l'ús de matèries primeres.

Dades clau:
Activitat : Productes de begudes i alimentació
Nº empleats: 15
Tipus de societat: S.L
Facturació anual: 1.250.000 euros

Perfil cercat:
Agents comercials autònoms amb cartera pròpia de clients per distribuir els seus productes a
cafeteries, gelateries i canal horeca en general. La zona de representació serà Catalunya i la resta
d’Espanya. S’ofereix incorporació immediata i altes comissions.

Organitza:

En el marc de:
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FRUTAS BEALAR, S.L.
Nom de l’empresa:
Frutas Bealar, S.L.
Adreça:
Avda. Reina de los Apóstoles, 5
12549 (Castellón)
Valencia

Contacte: Víctor M. Beade
Càrrec:

Gerent

Web:

www.frutasbealar.es

Fruites Balear és una empresa jove encara que amb una filosofia de treball molt clara des dels seus inicis.
Controlem el cicle de la fruita des dels seus inicis, sent productors, recol·lectors i expedidors.
Potser hi ha moltes empreses que pugui semblar que venen els mateixos productes que nosaltres, encara
que no és així ja que nosaltres mantenim 3 màximes que sota cap concepte deixem de respectar pel que
es refereix a les nostres taronges i mandarines: Fruita sempre madurada a l'arbre (mai amb CO2 o ozó),
sense tractament postcollita (ceres artificials, conservants, etc.) i màxima seguretat alimentària (Reg.
Sanitari en vigor)
Per tot això, oferim als nostres clients un producte tradicional, que els faci recordar l'autèntica fruita
natural sense afegits artificials i adaptant-nos sempre als nostres clients tant en els diferents tipus de
confecció com en les quantitats a servir.

Dades clau:
Activitat : Fruites a l'engròs (cítrics)
Nº empleats: 8
Tipus de societat: S.L
Facturació anual: 250.000 euros

Perfil cercat:
Es cerquen agents comercials per la venda de cítrics (taronges i mandarines) a la província de
Barcelona. El client objectiu son fruiteries, botigues especialitzades d'alimentació i el sector
Hosteleria. Es valorarà la possibilitat de subdistribució pròpia i possessió de cartera de clients
pròpia.
S’ofereixen interessants comissions

Organitza:

En el marc de:
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MAROBEN, S.L.
Nom de l’empresa:
Maroben, S.L.
Adreça:
C/ Itàlia, 24 Recinte Firal
17600 (Figueres)
Girona

Contacte: Joan Casamort
Càrrec:

Cap de vendes

Web:

www.maroben.com

A Maroben, estem conscienciats de l’important que es la qualitat del producte pels nostres clients, per
això treballem dia a dia per a aconseguir un pernil d’una excel·lent qualitat.
Portem més de trenta anys seguint els processos que marca la tradició, seleccionant els millors
productes i combinant-los amb el clima idoni per a la seva curació. El nostre únic objectiu, que el client
pugui degustar el millor i més conegut producte de la nostra terra, la joia de la nostra gastronomia, el
pernil.

Dades clau:
Activitat : Comerç a l’engròs de pernils
Nº empleats: 25
Tipus de societat: S.L.
Facturació anual: 5 M.euros

Perfil cercat:
Agents comercials amb experiència i introduïts al sector alimentari. A comissió sobre facturació i
cobrament.

Organitza:

En el marc de:
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SALAONS MORENO, S.A.
Nom de l’empresa:
Salaons Moreno, S.A.

Contacte: Antoni Jové
Càrrec:

Gerent

Web:

www.salazonesmoreno.com

Adreça:
C/ Costa Brava, 22
08030 Barcelona

Salazones Moreno és una empresa de Barcelona especialitzada en l’elaboració de conserves d’anxoves
i seitons.
Des de 1986, oferim un producte de qualitat elaborat amb una selecció dels millors peixos, capturats
segons les arts de pesca tradicionals per oferir-li un ampli assortit de conserves. Els productes es
manipulen de manera artesanal, que garanteixen una qualitat excepcional. El nostre personal està
especialitzat a treure l’espina i grapejat manual del peix i compta amb una àmplia experiència en l’art de
la manipulació artesanal de l’anxova i el seitó.

Dades clau:
Activitat : Fabricants de conserves
Tipus de societat: S.A.
Facturació anual: 500.000 euros

Perfil cercat:
Es cerquen agents comercials introduïts al canal Horeca i Hosteleria

Organitza:

En el marc de:
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CES LED ILUMINACIÓN INDUSTRIAL, S.L.
Nom de l’empresa:
Ces Led Iluminación Industrial
S.L.

Contacte: Miquel Ricart Utges
Càrrec:

Administrador

Web:

www.cesiluminacionled.es

Adreça:
C/ Enric Granados, 21, Pral 2ª
08007 Barcelona

CES, Complete Electronic Sourcing, SLU té més de 8 anys d'experiència en el disseny, fabricació i
comercialització de plaques base per a la indústria dels electrodomèstics, atenent les necessitats de
clients de primer nivell, facilitant solucions per a controls digitals per a la regulació de motors, reguladors
de llum, displays de LCD amb retro iluminació de LED i, controladors per a petits electrodomèstics com
robots de cuina, campanes extractores, etc.
D'altra banda, hem desenvolupat en els últims anys una línia de negoci en el camp de la il·luminació
industrial LED que ara pren forma d'una societat vinculada, CES LED Il·luminació Industrial, SL

Dades clau:
Activitat : Comercialització d’iluminació i electrònica
Nº empleats: 1
Tipus de societat: S.L

Perfil cercat:
Agents comercials amb experiència en el sector de la electricitat, amb capacitat de visitar
instal·ladors, empreses de manteniment, sector empresarial, industries i empreses comercials i
de distribució. La zona a representar es Catalunya.

Organitza:

En el marc de:
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COBEMONT, S.L.
Nom de l’empresa:
Cobemont, S.L.

Contacte: Xavier

Adreça:
C/ Sant Llorenç, 37
08980 Barcelona

Grup MB Complements és el fruit de més de 40 anys en el sector de les aixetes. En el nostre afany per
millorar els nostres productes i serveis, abastem una extensa gamma d'aixetes i complements per
poder configurar qualsevol solució en ambients de bany o cuina.
Grup MB Complements, a través del seu línia de producte "CentroBaño", ofereix un producte exclusiu
per a instal·ladors que vulguin diferenciar de la resta, instal·lant un producte de major qualitat que al
seu torn estalvia temps d'instal·lació simplificant molt l'operació.

Dades clau:
Activitat : Fabricació grifaria
Nº empleats: 4
Tipus de societat: S.L
Facturació anual: 200.000.euros

Perfil cercat:
L’empresa cerca un comercial per representar el catàleg de grifaries per enfocar a les botigues de
reformes i petits magatzems de material d’obra i un altre per representar un altre catàleg de peces
especials de racoreria en el sector de magatzems de fontaneria (producte novedós destinat a
instal·ladors lampistes)

Organitza:

En el marc de:
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TACTOPLUMA 2012, S.L.
Nom de l’empresa:
Tactopluma 2012, S.L.
Adreça:
Travessera de les Corts, 190
08028 Barcelona

Contacte: Joan Josep Cabrejas
Càrrec:

Gerent

Web:

www.tactopluma.com
www.spazionotte.es

Tactopluma neix a l’any 2012 seguint el projecte començat el 1992 amb l'arribada del primer fabricant
mundial de matalassos de làtex, Pirelli. Actualment, a manera de distribució, ens hem especialitzat en la
importació i distribució de matalassos de totes les tecnologies de les fàbriques més tecnològiques del
món, oferint el millor descans en qualsevol matèria. Les nostres marques: Sapsa, Bedding (PIRELLI),
Gommapiuma, Florentiabed, D‘elite.
Som especialistes en anàlisi i personalització d'equips de descans, matalassos i coixins. Disposem de
tecnologies exclusives i avançades. Oferim productes de descans per a tots els sectors: Particular,
Hotel, Hospitalari, Naval, .... Hem afegit darrerament decoració en llits de forja exclusives i fetes a mà.
Disposem de botiga / showroom a Barcelona, per a clients i consumidors.

Dades clau:
Activitat : Distribució de matalassos, descans
Nº empleats: 2
Tipus de societat: S.L
Facturació anual: 300.000 euros

Perfil cercat:
Es cerquen agents comercials autònoms preferiblement introduït en el sector de matalasseries
per cobrir diferents zones de Catalunya i Aragó. L’empresa ofereix comissions de un 7% sobre
vendes.

Organitza:

En el marc de:
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ARCO TECHNOLOGIES, S.L.
Nom de l’empresa:
Arco Technologies, S.L.

Contacte: Eva Granja
Càrrec:

Coordinadora Comercial

Web:

www.arcotechnologies.com

Adreça:
C/ Roger de Llúria, 95, 5-1 B
08009 Barcelona

Empresa multinacional que ofereix elements constructius, aïllants, millorants, impermeabilitzants, fluids
químics, resines i morters especials.
Pel nostre compromís de servei integral i qualitat total, proporcionem solucions per a què les llars i
centres de treball que construeixen siguin més habitables, còmodes, càlids, sòlids, de més qualitat i
respectuosos amb el medi ambient. El nostre valor principal són els nostres clients, equip comercial,
administratiu i executiu, per això ens esforcem per realitzar la nostra activitat i perseguir els nostres
objectius en un entorn motivador, de cooperació, creixement i desenvolupament continu.
Disposem d'un catàleg ampli, flexible i en continu creixement adaptat a clients específics amb
demandes molt concretes. Tenim la certificació oficial ISO 9001 i la UNE-EN ISO 14001, la qual cosa
ens anima a seguir treballant per l'excel·lència empresarial respectuosa amb l'entorn.

Dades clau:
Activitat : Comerç al detall de materials per a la construcció
Nº empleats: 8
Tipus de societat: S.L
Facturació anual: 1.000.000.euros

Perfil cercat:
Agent comercial introduït en el sector de la hoteleria per cobrir les zones de Catalunya i Illes
Balears. S’ofereix formació a càrrec de l’empresa, interessants remuneracions de fins un 35%
sobre vendes.

Organitza:

En el marc de:
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CATÀLEG D’EMPRESES PARTICIPANTS
CETAFARMA, S.L.
Nom de l’empresa:
Cetafarma, S.L.
Adreça:
C/ Mallorca, 272-276
08037 Barcelona

Contacte: Mª Dolores Fito
Càrrec:

Administració

Web:

www.cetafarma.com

Des de la nostra fundació el 1984, en Cetafarma ens dediquem a la coordinació i compliment de
transmissions d'oficines de farmàcia.
Una tasca que duem a terme sobre els tres principis que sustenten una relació de confiança: la
dedicació, la informació i l'experiència.

Dades clau:
Activitat : Compravenda d’oficines de farmàcia
Nº empleats: 3 + col·laboradors
Tipus de societat: S.L
Facturació anual: 450.000 euros

Perfil cercat:
Es cerquen agents comercials per a la presentació del serveis de l’empresa i la captació de
clients per la província de Barcelona. Es valorarà experiència com a constructor immobiliari,
visitador d’oficines de farmàcia, i/o sector farmacèutic.

Organitza i col·laboren:
Organitza:

En el marc de:
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DIAGONAL INFORMÁTICA, S.L.
Nom de l’empresa:
Diagonal Informática, S.L.
Adreça:
Avda. Diagonal, 331
08009 Barcelona

Contacte: Montserrat
Càrrec:

Gerent

Web:

www.diagonalinformatica.com

Des de fa 30 anys comercialitzem productes hardware i software i gestionem els recursos necessaris per
a implantacions de solucions de tecnològiques a mida, complementades amb serveis de suport tècnic i
manteniment d'equipament informàtic.
Treballem amb una vocació de servei orientat al client i ens caracteritza la solidesa dels valors
fomentats: la confiança, la flexibilitat, l'experiència, el coneixement i la qualitat en tot allò que oferim.

Dades clau:
Activitat : Serveis i productes TIC
Nº empleats: 12
Tipus de societat: S.L
Facturació anual: 3 M.euros

Perfil cercat:
Es cerquen agents comercials per la captació de nous clients, seguiment de trucades, visites
comercials, elaboració de pressupostos, fidelització, negociació i gestió de la cartera de clients.
Es demana experiència en productes i serveis tecnològics i amb bona presència i voluntat de
treball per objectius.

Organitza:

En el marc de:
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SOCIAL WIFI, S.L.
Nom de l’empresa:
Social Wifi, S.L.
Adreça:
Camí del Sant Crist, 2-4 local 37
08302 (Matadepera)
Barcelona

Contacte: Joan Puig
Càrrec:

Soci

Telèfon:

650.93.66.82

E-mail:

joan@socialwibox.com

Web:

www.socialwibox.com

Socialwibox és la plataforma Plug & Play que permetrà convertir el wifi que ofereixes als teus clients en
la millor eina de màrqueting per al teu negoci. Amb seguretat garantida per la teva empresa i els teus
clients, facilitat d'ús, estadístiques periòdiques i campanyes efectives aconseguiràs augmentar en
nombre de m'agrades i check-in de la teva pàgina de Facebook fidelitzant i propagant de la millor
manera possible el teu negoci a les xarxes socials.

Dades clau:
Activitat : Wifi social
Nº empleats: 3
Tipus de societat: S.L

Perfil cercat:
L’empresa cerca comercials autònoms per la venda de serveis de marketing.

Organitza:

En el marc de:
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SOWIFI, S.L.
Nom de l’empresa:
Sowifi, S.L.

Contacte: Eva Wiggelendam
Càrrec:

Gestió de projectes

Web:

www.sowifi.es

Adreça:
C/ Pallars, 99, oficina 13.4
08018 Barcelona

SO WIFI es una eina de màrqueting WIFI Social fundat als Països Baixos en 2012 com a part d'un
consorci d'empreses de màrqueting directe. Estem entre els primers i més grans proveïdors de Social
WiFi a nivell mundial. Ja tenim més de 3000 clients a tot el món, i cada mes creixem amb centenars de
clients més.
El nostre objectiu és reduir la distància entre la interacció social a la vida real i en línia. Amb SO WIFI, el
màrqueting social i la publicitat en línia són eines assolibles, assequibles i sobretot molt fàcils d'utilitzar.
Així, els nostres clients tenen més temps per al que realment importa: els seus clients.

Dades clau:
Activitat : Venda de routers socials
Nº empleats: 5
Tipus de societat: S.L
Facturació anual: 250.000.euros

Perfil cercat:
L’empresa cerca comercials autònoms per a la venda de routers socials.

Organitza:
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1

MAPALA PRINT, S.L.
Nom de l’empresa:
Mapala Print, S.L.
Adreça:
Avda. Madrid, 218
08014 Barcelona

Contacte: Jordi Elías
Càrrec:

Administrador

Web:

www.barcelona-lescorts.cartridgeworld.es

Mapala Print és una empresa líder en la recàrrega de cartutxos per a impressores.
Els nostres cartutxos reciclats a més de ser ecològics són molts més econòmics que els originals.
Garantim el resultat dels cartutxos fets en els nostres tallers, donant-li un altre o tornant els diners si no
queda satisfet.

Dades clau:
Activitat : Cartutxos i impressores
Nº empleats: 2
Tipus de societat: S.L
Facturació anual: 100.000 euros

Perfil cercat:
Agents comercials per representar els nostres productes a tota mena d’empreses. S’ofereix
comissió sobre vendes.

Organitza:

En el marc de:
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TIME ON SCREEN, S.L.
Nom de l’empresa:
Time on Sreen, S.L.
Adreça:
C/ Pallars, 99, oficina 13.4
08018 Barcelona

Contacte: Santi García
Càrrec:

Director

Web:

www.timeonscreen.com

Fundada el 2009, Time On Screen es dedica a producció i execució de projectes en entorns virtuals
3D utilitzats en l'àmbit del màrqueting o la formació a distància.

Dades clau:
Activitat : Serveis de producció 3D/ Simulador 3D per l’aprenentatge de conducció vial
Nº empleats: 2
Tipus de societat: S.L
Facturació anual: <100.000.euros

Perfil cercat:
Es cerquen agents comercials que ens permetin accedir al mercat dels centres de formació vial
per oferir el lloguer de la nostra plataforma com a Software As a Service (SAS)

Organitza:
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CATÀLEG D’EMPRESES PARTICIPANTS
AUTOADHESIVOS FENIX, S.L.
Nom de l’empresa:
Autoadhesivos Fenix, S.L.
Adreça:
C/ Alzinar, Nave 7
43152 (Perafort)
Tarragona

Contacte: Francisco Moreno
Càrrec:

Administrador

Web:

www.afenix.es

Som una empresa especialitzada en la fabricació i impressió d’etiquetes i cintes adhesives, constituïda a
Barcelona a l’any 1999.
Fenix Autoadhesivos esta composta per personal especialitzat i amb llarga trajectòria al sector.
La nostra vocació com a petita empresa, es el compromís amb els nostres clients, donant un servei de
qualitat, àgil i competitiu en preus.

Dades clau:
Activitat : Fabricació etiquetes adhesives
Nº empleats: 6
Tipus de societat: S.L.
Facturació anual: 300.000.euros

Perfil cercat:
Delegat de vendes a comissió (10%)

Organitza:
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CATÀLEG D’EMPRESES PARTICIPANTS
AD BIOINSTRUMENTS, S.L.
Nom de l’empresa:
AD Bioinstruments, S.L.

Contacte: Josep Mª Valls
Càrrec:

Director

Adreça:
Rambla Egara, 109
08224 (Terrassa)
Barcelona

Web:

www.happyears.es

Avui en dia estem exposats a una gran quantitat de soroll de fons que aviat pot esdevenir una molèstia.
És exactament per això que hem creat Happy Ears, capaç de complir amb les necessitats d'avui en dia,
sense renunciar a la comoditat, el disseny i, en primer lloc, la funció.
Happy Ears són Audio-protectors per les orelles que són adequats per a totes les persones que passen
molt temps en llocs on els nivells de soroll pot ser molest.
Happy Ears presenta una millora sobre els Audio-Protectors d'alta qualitat que ja estan disponibles en
l'actualitat.
La seva construcció, única, combina una excel·lent reducció del soroll i de reproducció del so. Audioprotectors per les orelles ordinaris tendeixen a esmorteir les dues freqüències més baixes i més altes
que poden donar lloc a un so metàl·lic, fangós.
Happy Ears, d'altra banda, donen una reducció del soroll mitjana, d'uns 20 dB, en totes les freqüències.
Això significa que els Audio-protectors per les orelles protegeixen les orelles dels sorolls nocius, així
com la retenció de la qualitat del so i el sentiment

Dades clau:
Activitat : Comercialització productes salut
Tipus de societat: S.L

Perfil cercat:
Agents comercials per a la venda de nous audiotaps.

Organitza:

En el marc de:
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ARTCIS, S.C.P
Nom de l’empresa:
Artcis, S.C.P.
Adreça:
C/ Estiu, 38
08500 (Vic)
Barcelona

Contacte: Joaquim Casacuberta
Càrrec:

Administrador

Web:

www.artcis.cat

Som una petita empresa que es dedica a la distribució de productes de farmàcia i parafarmàcia. Un nexe
que facilita el subministrament de productes entre laboratoris i fabricants de productes farmacèutics amb
majoristes, grups de compra i minoristes. Servim a farmàcies, para farmàcies, diatètiques, centres
esportius i centres mèdics. I donem cobertura a Catalunya, Illes Balears i Andorra.
La nostra missió es subministrar productes a farmàcies i parafarmàcies, garantir un servei de qualitat,
ràpid i eficaç i proporcionar un tracte personalitat, proper i directe amb el client.

Dades clau:
Activitat : Productes de farmàcia i para farmàcia
Nº empleats: 2
Tipus de societat: S.C.P
Facturació anual: 200.000.euros

Perfil cercat:
Agents comercials amb experiència i introduïts en el canal farmàcia i el sector esportiu per varies
zones de Catalunya. Som una jove empresa amb productes joves i moderns.

Organitza:

En el marc de:
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CONTROL ENERGÉTICO, J.G.C, S.L.
Nom de l’empresa:
Control Energético, j.g.c., S.L.
Adreça:
Passatge d’Àrtemis, 28
08027 Barcelona

Contacte: Juan García Carbonneau
Càrrec:

Gerent

Web:

www.controlenergetico.com

Control Energético es una Assessoria Energètica de electricitat i gas, amb 16 anys d'experiència en el
Mercat Elèctric.
Es tracta d’un assessorament per a l’optimització de la contractació de subministraments superiors a
10kW en tots els sectors. Es realitza un anàlisi de xarxes, monitorització d'instal·lacions i termografia
d'alta precisió, entre d’altres.

Dades clau:
Activitat : Assessoria Energètica
Nº empleats: 7
Tipus de societat: S.L
Facturació anual: 300.000 euros

Perfil cercat:
Es cerquen agents comercials autònoms que ja tinguin contacte directe amb el món empresarial,
per complementar la seva cartera de productes amb els serveis que ofereix la nostra empresa.
L'àmbit d'actuació és en qualsevol punt d'Espanya.
Oferim elevades comissions.

Organitza:

En el marc de:
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GREEN TREND GROUP, SLU
Nom de l’empresa:
Green Trend Group, SLU

Contacte: Marc Bosser
Càrrec:

Gerent

Adreça:
Av. Diagonal, 534, entlo izq.
08006 Barcelona

Green Trend Group és una empresa francesa amb seu a diversos països entre ells Espanya, el seu
objectiu és l'estalvi energètic,
EKO GAS:
Són ressò mòduls dinàmics, per a l'eficiència energètica. Economitzadors d'estalvi en gas i gasoil, per
rebaixar la factura del combustible entre un 5% i un 25%.
SLIM FIR:
Són plaques elèctriques infraroges per a calefacció amb estalvi energètics del 50%. De gran disseny i
qualitat.

Dades clau:
Activitat : Venda de economitzadors de gas
Nº empleats: 1-10
Tipus de societat: SLU

Perfil cercat:
Es cerquen agents comercials amb cartera pròpia de clients per Espanya, Portugal i Andorra per
un producte líder en el seu segment. Es tracta d’un producte francès patentat.

Organitza:

En el marc de:
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INDISOL
Nom de l’empresa:
Indisol
Adreça:
C/ Norte 36, Pol. Ind.
Can Bernades-Sobirà
(Santa Perpetua de la Mogoda)
08130 Barcelona

Contacte: Antonio Domínguez Garrido
Càrrec:

Director Comercial

Web:

www.indisol.net

Indisol és una de les empreses líders en el sector de la distribució de dissolvents, aiguarràs i altres
productes químics a drogueries i ferreteries d'Espanya.
Indisol va ser fundada per dos socis en 1969, inicialment sota el nom de productes Doher. Poc més tard i
sota la supervisió d'un dels seus fundadors, el senyor José Domínguez, es va decidir a apostar
fortament per l'expansió de l'empresa per tot Catalunya i Balears, passant-se a cridar l'empresa Indisol.
Avui, Indisol és reconegut per la gran majoria de professionals del sector. És àmpliament conegut per la
qualitat dels seus productes, la fiabilitat en els terminis de lliurament i la capacitat d'adaptació a les
necessitats dels seus clients

Dades clau:
Activitat : Dissolvents i productes químics similars
Facturació anual: 3 M.euros

Perfil cercat:
Es cerquen 2 agents comercials per la zona de Catalunya. Es indispensable que es puguin
comunicar en català i castellà tant a nivell parlat com escrit, que tinguin nocions bàsiques de
ofimàtica i que estigui introduït en el sector de ferreteries, subministres industrials,
magatzemistes i/o punts de venda de pintures. Es valorarà molt positivament el fet de tenir una
cartera de clients fidel ja creada.

Organitza:

En el marc de:
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METROVAL CIM, S.L.
Nom de l’empresa:
Metroval Cim, S.L.
Adreça:
C/ Constitució, 4, local 2
08960 (Sant Just Desvern)
Barcelona

Contacte: Valentín Tarradellas
Càrrec:

Soci

Web:

www.metrovalcim.com

MetroVal CIM, és una empresa de serveis enfocada a resoldre els problemes de: calibratge, qualificació,
validació, manteniment, assessoria tècnica i formació i per això comptem amb un gran equipament
d'unes característiques i prestacions, personal molt competent compromès i experimentat en aquestes
qüestions i unes instal·lacions actuals, muntades per satisfer qualsevol necessitat.
Els seus serveis estan orientats a la indústria Energètica, Química, Petroquímica, Paperera, Ciments,
Transport, Automoció, Naval, Aviació, Ferrocarril, sobretot la indústria en general i en particular al sector
sanitari (Indústria i / o laboratoris farmacèutics, de R + D ; Universitats, Laboratoris Clínics; Laboratoris
Hospitals, veterinari), Alimentació, Cosmètica.

Dades clau:
Activitat : Serveis de calibratge, manteniment i subministres
Nº empleats: 2
Tipus de societat: S.L
Facturació anual: 100.000 euros

Perfil cercat:
Es cerquen agents comercials per promocionar i vendre serveis de calibratge i manteniment
d’instruments de mesura i aparells de laboratori tant al laboratori com a casa.

Organitza:

En el marc de:
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NYTY, CB
Nom de l’empresa:
Nyty, CB

Contacte: Sofía
Càrrec:

Administradora

Adreça:
C/ Gonzalo Ramiro Pedrer, 4, bj
46009 Valencia

Nyty CB ès empresa ubicada a València dedicada a la venda i distribució de material dental, vam visitar
periòdicament odontòlegs, protètics i podòlegs directament a les províncies d'Aragó, Catalunya i Navarra.
L'empresa NTI-Kahla GmbH fabrica i exporta a tot el món instruments dentals rotatius. La seu es troba a
Kahla a uns 10 km al sud de la ciutat de Jena, al cor de l'estat federat de Turíngia.
A Alemanya es realitza la distribució dels productes de NTI de manera directa a odontòlegs i protèsics
dentals. A l'estranger les vendes són gestionades per representants de gran experiència, actualment
l'empresa té presència en més de 90 països.

Dades clau:
Activitat : Distribució material dental
Tipus de societat: Comunitat de bens

Perfil cercat:
Agents comercials per la venda de material dental a Barcelona i província.

Organitza:
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ALEPH ESTRATEGIAS DE MERCADO, S.L.
Nom de l’empresa:
Contacte: Laura Fernández Roche
Aleph Estrategias de Mercado, S.L. Càrrec:
Dir. Operacions
Adreça:
C/ Valencia, 178 entlº 1ª
08011 Barcelona

Web:

www.grupaleph.com

Grup Aleph Market Strategies, el naixement va ser a partir de la unió dels millors especialistes en
comercialització nacional i internacional, social media, comunicació, disseny web i SEO, garanteix l'èxit
en cadascuna dels seus projectes.
La nostra divisió destinada a transaccions comercials i distribució, tant en el mercat nacional com
l'internacional (fonamentalment en països de l'est), permet als nostres clients disposar del seu propi
equip humà sense haver d'invertir en els tradicionals costos que suposa, ja que la seva formació i
gestió és part del que Grup Aleph els ofereix.
A més, els nostres especialistes en comunicació corporativa off i on-line, en creació de pàgines web,
posicionament SEO, Community Management i tots els avantatges que l'ús dels Social Media pot
aportar a la imatge i vendes del seu negoci, són actius que posem a treballar per a vostè.
Gràcies a la nostra estructuració del treball precisa, objectiva, amb estudis adaptats a les necessitats
de cada situació i els criteris del client com a premissa, vam projectar la seva marca a l'exterior o
portem fins vostè el que necessiti, ja que tenim complerta experiència i èxits empresarials.

Dades clau:
Activitat : Estratègies de mercat
Tipus de societat: S.L

Perfil cercat:
Agents comercials freelance en tot el territori espanyol, oferint una comissió sobre vendes
realitzades.

Organitza:

En el marc de:
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AXA ASSEGURANCES
Nom de l’empresa:
AXA

Contacte: Yolanda Argelaguet
Càrrec:
Responsable de
desenvolupament xarxa comercial

Adreça:
Pl. de la Pau, S/N ed. 6
08940 (Cornellà de Llobregat)
Barcelona

Companyia asseguradora present a 57 països, el Grup AXA té un negoci diversificat tant en punts
geogràfics com en mercats amb una notable presència a Europa, Amèrica del Nord i Àsia- Pacífic. AXA
està al servei de 102 milions de clients, particulars i empreses, als quals gestiona les seves
assegurances, protecció financera, estalvis i inversions immobiliàries donant servei a les seves
necessitats.
En el capítol de la previsió financera, a petita o gran escala, AXA aporta als seus clients solucions
adaptades a les seves necessitats amb l'objectiu de fomentar la tranquil·litat a llarg termini.
La nostra experiència ens avala a través dels nostres productes i serveis de les nostres principals línies
de negoci: No- Vida, Vida i Gestió d'Actius. Durant 30 anys, el Grup AXA ha crescut i impulsat valors
relacionats amb el nostre negoci. Fidels a la nostra ambició de convertir-nos en la companyia preferida
del sector, ens esforcem, tots els dies, a crear valor i obtenir la confiança de clients, distribuïdors,
accionistes, empleats i proveïdors.

Dades clau:
Activitat : Assegurances i inversions
Nº empleats: + de 1.000
Tipus de societat: S.A

Perfil cercat:
Agents comercials per formar part del pla de desenvolupament professional que té com objectiu
la incorporació a Axa, un negoci diversificat i de alta rendibilitat.
Formació a càrrec de l’empresa, atractives retribucions i recolzament total de part de l’empresa.

Organitza:

En el marc de:

FORMACIÓN AVANZADA XXI, S.L.
Nom de l’empresa:
Formación Avanzada XXI, S.L.

Contacte: Xavier Enrech
Càrrec:

Formador

Adreça:
C/ Antonio Machado, 2
02003 Albacete

Web:

www.formaciona.es

Formació Avançada XXI sorgeix com a iniciativa conjunta de diversos professionals, dedicats a la
prestació de serveis especialitzats de formació, pretén donar solucions adequades a demandes
específiques en matèries formatives. Aquestes solucions poden encaixar-se en 4 grans línies segons el
tipus de formació impartida i segons els sol·licitants:
§ Col·laboracions i Projectes Formatius
§ Formació Especialitzada
§ Consultora en Formació
§ Centres Homologat pel Sepecam per a la formació Subvencionada
El nostre principal objectiu és cobrir les necessitats de formació a treballadors, aturats, empreses,
estudiants, etc per qualificar amb la formació adequada, per al desenvolupament del seu treball i per als
desocupats que tinguin més avantatges a l'hora de trobar feina.

Dades clau:
Activitat : Formació Bonificada
Tipus de societat: S.L

Perfil cercat:
Agents comercials autònoms amb cartera de clients pròpia i amb experiència en la
comercialització d’intangibles com assegurances, protecció de dades, riscos laborals per la
delegació de Catalunya.

Organitza:
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CATÀLEG D’EMPRESES PARTICIPANTS
BAG SKY REPUBLIC
Nom de l’empresa:
Bag Sky Republic

Contacte: Salvador
Càrrec:

Cap Vendes

Adreça:
C/ Llibertat, 13, entlo
08860 (Castelldefels)
Barcelona

Web:

bagskyrepublic.blogspot.com

Som una petita empresa catalana que produeix a la Xina on tenim delegat i despatx propi. Ens adaptem
a les necessitats de cada client pel que pot dir-se que fabriquem a la carta.
La nostra especialitat són les bosses en el material TNT amb el qual també realitzem qualsevol producte
que se'ns demani. Fa poc temps també hem començat a fabricar bosses en teixit de cotó. Ens agradaria
ampliar vendes i per això volem créixer de moment només a Catalunya.

Dades clau:
Activitat : Productes fets amb TNT
Nº empleats: 3
Tipus de societat: S.L

Perfil cercat:
Agents comercials introduïts en el sector de bosses de TNT i productes fets amb aquest material.

Organitza i col·laboren:
Organitza:
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CATÀLEG D’EMPRESES PARTICIPANTS
MDA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN, S.L.
.Nom de l’empresa:
Gesdocument i Gestión, S.A.

Contacte: Alberto Llorente
Càrrec:

Director Delegació

Adreça:
C/ Sant Celoni, s/n Pol. Ind. Can Prat
08450 (Llinars del Vallès)
Barcelona

Web:

www.mdanet.es

MDA és una companyia especialitzada en el disseny i desenvolupament de solucions de tractament i
gestió de la informació, i des de fa 28 anys presta els seus serveis a més de 1.400 empreses repartides
per tota la geografia espanyola, tant pimes com multinacionals,`públiques i privades, en pràcticament
tots els sectors.

Dades clau:
Activitat : Serveis a empreses (Gestió documental)
Nº empleats: 80
Tipus de societat: S.L.

Perfil cercat:
Seleccionem un/a Consultor/a Comercial amb català i castellà nivell alt, carnet i vehicle propi, per
a la captura de nous clients i la gestió de l’actual cartera, majoritàriament dins de làrea
metropolitana de Barcelona, per formar part de la plantilla fixa de l’empresa.
Valorable experiència prèvia en venda de serveis a empreses/consultoria, formació en tècniques
de venda i negociació, i inquietuds tecnològiques en temes afins a tractament de la documentació
i ús de xarxes socials

Organitza i col·laboren:
Organitza:
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info@intercolegial.cat
www.intercolegial.cat

