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1.  Introducció 

 

Amb la seva cita anual, el Fòrum d’Ocupació de la Facultat d’Economia i Empresa compleix la seva 

onzena edició, tot i que compta amb una llarga tradició de més de vint anys heretada de les 

antigues Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Escola Universitària d’Estudis 

Empresarials. 

Amb la fusió d’aquests dos Centres a principis de 2008, la nova Facultat d’Economia i Empresa 

celebra el seu primer Fòrum sota el nom Fòrum: punt de trobada amb el teu futur, i adoptant el 

títol de Fòrum d’Ocupació a partir de l’edició de 2010. 

L’objectiu principal de Fòrum és cedir un espai de trobada entre alumnes de la Facultat i les 

entitats emprenedores actuals, amb l’objectiu de promoure el coneixement entre uns i altres, i a la 

vegada, impulsar la detecció de talent al Campus. Els estudiants en aquesta trobada coneixen de 

primera mà l’activitat que desenvolupen les entitats assistents, les sortides professionals en les 

qual poden optar i el perfil que les empreses i que els estudiants haurien d’assolir per poder ser un 

candidat ideal. A més a més, el tracte entre entitats i alumnes és molt proper, ja que de part de les 

entitats acostumen a venir gent emprenedora i jove que fa poc temps havia estat en una situació 

similar en la que estan els estudiants en aquell precís moment.  

Durant el Fòrum d’Ocupació els estudiants també tenen a la seva disposició l’oficina de Carreres 

Professionals per poder informar als alumnes sobre els seus serveis com serien: el Programa EUS, 

la Borsa de treball, les Pràctiques externes i l’espai del Coworking. També han participat les unitats 

de la Universitat de Barcelona com el Servei d’Atenció a l’Estudiant, el Pla d’Acció Tutorial, BIE, 

Alumni UB, IL3 UB i Màsters Oficials per informar als alumnes i ajudar-los en el que puguin. 

L’edició del Fòrum d’Ocupació del 2018 va tenir una bona benvinguda per part de les empreses i 

institucions que hi van participar, si parlem de xifres el número total va ser de 36 empreses, amb 

un total de més de 100 representants.  
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2. La programació del Fòrum 

El període abans de què el dia del Fòrum d’Ocupació arribi, l’oficina de Carreres Professionals 

programa una sèrie d’activitats amb un mes d’antelació amb temes referents al Fòrum, 

concretament, aquestes activitats són anomenades pre-fòrum. L’objectiu d’aquestes activitats és 

preparar als alumnes per al gran esdeveniment, els informem sobre què poden preguntar, quin 

research haurien de fer abans d’assistir al Fòrum, els assessorem perquè preparin un petit speach 

per presentar-se a les empreses. A més a més, es duen a terme Assessoraments de Currículum per 

fer una millora en el seu CV alhora de presentar-lo a les empreses. 

L’oficina pel Fòrum d’Ocupació del 2018 va dur a terme les següents activitats: 

 Taller de  CV’s (pre-fòrum) 19/02/2019 Assistència: 24 

 Taller de  Màrqueting personal (pre-fòrum) 26/02/2019 Assistència: 21 

 Taller Networking (pre-fòrum) 05/03/2019 Assistència: 5 

 Prepara’t pel Fòrum – Danone 07/03/2019 Assistència: 29 

 Clínica de CV’s 27/02/2019 Assistència: 15 

 

                                       

                                           Programa del dia*: dimarts, 12 de març de 2019 

8.00h-9.00h Arribada de les entitats participants a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de 
Barcelona (Av. Diagonal 690). 

 
9.30h   Recepció del Dr. Ramón Alemany, Degà de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, a la Sala 

de Juntes (al costat de Deganat), i Dra. Mercè Puig Rodríguez-Escalona  Vicerectora d'Estudiants 
i Política Lingüística. 

 
10.00h   Foto de grup i obertura dels estands del Fòrum d’Ocupació 2019. 
 
10.30h-11.00h Esmorzar. Es servirà als estands del Fòrum. 
 
14.00h   Dinar empreses al Hall de Torre 2 de l’edifici Diagonal 690 de la Facultat. 
 
15.30h  Sessió de tarda als estands del Fòrum d’Ocupació 2019. 
 
17.30h  Cloenda del Fòrum d’Ocupació 2019. 
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3. Empreses i entitats assistents 

 

Per a les empreses durant el Fòrum d’Ocupació s’habilita un espai amb estands individuals en 

l’edifici 696 de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. 

Aquest any, 2019, el Fòrum ha comptat amb la participació de 36 empreses, amb un total de més 

de 100 representants, les empreses que van assistir van ser les següents: 

 

1. KPMG 
2. FERRERO IBÉRICA  
3. CaixaBank 
4. ZURICH INSURANCE, PLC 
5. CBRE 
6. Winche Redes Comerciales 
7. VidaCaixa 
8. DANONE COMPANY 
9. PwC 
10. Essity 
11. Gesdocument 
12. Allianz 
13. Nielsen 
14. MAZARS 
15. EY 
16. Sanofi 
17. Banco Sabadell S.A 
18. Pepe Jeans 
19. Grupo Planeta 
20. Deloitte 
21. Grant Thornton 
22. everis 
23. Celsa Group 
24. DECATHLON Logística 
25. GARRIGUES 
26. Ingram Micro 
27. Leroy Merlin 
28. Europastry 
29. Management Solutions 
30. COFIDIS 
31. BDO 
32. TALENTOTECA 
33. CUATRECASAS 
34. LIDL Supermercados SAU 
35. Creditoh! 
36. JobTeaser 
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Cal anomenar la participació d’unitats de la Universitat de Barcelona: 

 

1. SAE (servei d’Atenció a l’Estudiant) 
2. PAT (Pla d’Acció Tutorial) 
3. BIE (Càtedra d’emprenedoria) 
4. Alumni UB 
5. Màsters oficials 
6. Carreres Professionals 
7. IL3 

 

 

Durant el Fòrum d’Ocupació es va posar a disposició de les empreses l’Aula 1000 (antiga Adam 

Smith) per entrevistes. Hi va haver dos torns d’entrevistes amb candidats citats que les empreses 

havien escollit anteriorment, els torns van ser al matí de 10:00h a 14:00h i, a la tarda de 15:30h a 

17:30. 

Les empreses que ens van demanar per fer entrevistes són: 

                               BANC DE SABADELL, S.A.    

                                                                                      Deloitte   

                                                                                      Ingram Micro S.L.U     

                         BDO AUDITORES, S.L.  

                         DECATHLON Logística 

 
 
 

 

        Durant tot el matí el Servei d’Atenció a l’Estudiant va oferir un servei d’assessorament de CV’s 
        individualitzat als alumnes. 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Fòrum d’Ocupació 2019 
         

8 

 

4. Comunicació 

Uns mesos abans de què comenci tota la preparació del Fòrum d’Ocupació l’oficina de Carreres 

Professionals envia la informació a aquelles empreses que han participat en edicions anteriors i a 

aquelles empreses que han demanat prèviament informació sobre la celebració del Fòrum.  

Com a novetats, durant aquest curs, s’ha creat una nova web perquè es registrin les empreses i 

s’ha ampliat el nombre d’estands fins a 36, ocupant per primera vegada la part del passadís que es 

troba baixant les escales. En el procés de registre de les empreses poden accedir a un plànol del 

passadís de l’edifici 690 perquè puguin escollir visualment en quin lloc els hi agradaria estar més, 

considerant la posició i el que els envolta. Cada entitat selecciona el seu lloc ideal i el mapa es el 

següent: 

 

 

 

 

 

 

Plànol Estands, passadís central de l’edifici 690 de la Facultat d’Economia i Empresa. 

Les setmanes prèvies al Fòrum les empreses participants van penjar ofertes de pràctiques i 

laborals a la nostra Borsa de Treball i, aquesta informació, es va posar una setmana abans a l’abast 

dels estudiants en panells estratègicament situats davant de la cafeteria del passadís de l’edifici 

690 i a traves del campus virtual de Carreres Professionals. 
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També la setmana prèvia es van habilitar dos panells més amb la informació de les empreses 

participants i es van penjar les pancartes i cartells anunciant la celebració de l’esdeveniment, així 

com a través del Campus Virtual de Carreres Professionals i a l’Agenda de la Facultat. 

 

Pancarta 

 

 

 

 

 

 

 

                              Panell informació empreses  Fòrum                                                       Cartell promocional Fòrum 
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Anunci Fòrum Campus Virtual de Carreres professionals  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda de la Facultat 
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5. Valoracions del Fòrum d’Ocupació 

Cal mencionar, que a l’inici, de part de l’equip de Carreres Professionals es van donar a les 

empreses una enquesta per saber la valoració del Fòrum des d’un punt personal i col·lectiu, 

qüestionant diferents preguntes. 
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 El resultats de la valoració van ser: 

 

 

 

 

 

 

  

8,91 

8,52 

7,91 

8,58 

8,09 

9,15 

8,73 

A.- Atenció rebuda els dies previs al Fòrum 

B.- Atenció rebuda a l’arribada al Fòrum (accés a 
la Facultat, estacionament, etc.) 

C.- Recepció amb l’equip Deganal de la Facultat 

D.- Esmorzar de mig matí 

E.- Dinar -buffette 

F.- Atenció rebuda per part dels organitzadors 
durant el Fòrum 

G.- Seguretat durant el Fòrum. 

Valoració diversos aspectes 

8,55 

7,88 

8,18 

8,64 

6,94 

A.- El nombre de visites a l’estand per part 
d’alumnes i exalumnes ha estat el previst. 

B.- El perfil dels candidats ha estat el previst. 

C.- Interès demostrat per part dels visitants a 
l’estand. 

D.- Els visitants sabien que es celebrava el Fòrum. 

E.-Els visitants coneixien l’empresa o institució. 

Valoració de Candidatures 

8,15 

9,03 

8,85 

A.- En quin grau heu vist cobertes les vostres 
expectatives. 

B.-En quin grau estaríeu disposats a tornar a 
participar en properes edicions del Fòrum 

d’Ocupació. 

C.- Valoració general de l’edició 2019 del Fòrum 
d’Ocupació (informació prèvia al Fòrum, 

inscripció, dipòsit de material els dies previs, … 

Valoració general del Fòrum d'Ocupació 
2018 
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Opinions de les Empreses i Entitats: 

Perfiles professionals   

 “Muchos de los alumnos de 3º y menos de 4º curso”. 

 “Estudiantes que aún no podían hacer prácticas 1 y 2 cursos”. 

 “Muchos candidatos que buscan solo prácticas, o que tienen disponibilidad para septiembre o que tienen 

muchos por Erasmus” 

 “Perfiles de ADE/Economia/Finanzas” 

 “Perfiles de marketing, contabilidad o finanzas”. 

 “Los perfiles tienen interés, pero no muchos casos no es un interés activo (en el sentido de que no sabe qué 

hacer, donde, por lo que genera unes dudas en su speech”. 

 “Han trobat a faltar més alumnes del doble grau respecte l'any passat”. 

Aspectes a millorar:  

 Horari:  

“En quant als horaris molt correcte però la major afluència d'estudiants és pel matí, pel que potser us 
podreu plantejar un horari de 10 a 15h. acabant totes les empreses amb un dinar enlloc de partir-ho en 
dos parts. No obstant ens adaptem sense problema a l'horari actual perquè també entenem que s'agafa 
tota la forquilla d'horaris disponibles pels estudiants. Destacar l'atenció rebuda i l'organització”.  

 Stand: 

“Nos habría venido bien una balda bajo el stand para guardar cosas. Por lo demás todo perfecto, estamos 
muy satisfechos y con todos. Contad con nosotros el próximo años”. 
 
“ Nos ha fallado una especie de cajón o tabla bajo el stand (mesa)) para poder guardar más cómodamente 
la publicidad de la empresa, hemos tenido que usar las sillas. El resto muy bien”. 
 
“Hauria estat bé que algú recollís la brossa de l'esmorzar (got, cullera, sobre sucre...). l'estant hauria de 
tenir porta i clau per deixar les coses”.  

 Ambient:  

“Más botellas de agua”. 
“Hemos pasado frio”. 

 Promoció: 

“Buscàvem perfils de doble grau Dret-ADE, o ECO, i majoritàriament han vingut d'Eco o ADE”. 
“Millor promoció de les empreses”. 

 
Valoracions positives  

 

 “Gracias por todo vuestro esfuerzo. Como siempre una organización completa”. 

 “Molt becaris de 3rtm i estem interessats en gent de quart, però en general estem molt contents”. 

  “Esta es la primera participación no podemos comparar”. 

 “Felicidades por la atención y ayuda en todo momento”. 

 “Repetiremos”. 
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6. Sectors professionals 
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7. Catàleg d’empreses 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CATÀLEG D’EMPRESES  
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1.  Allianz Seguros 
 

Estand 12 

 
Web:  https://careers.allianz.com/en_EN.html 

 
Informació de l'empresa: 
Allianz Seguros és la principal filial del Grup Allianz a Espanya i una de les companyies líders del sector 
assegurador espanyol. Per oferir els millors resultats per als clients, la companyia aposta per la 
proximitat física i tecnològica. 
Allianz és la llar per als que s'atreveixen - el lloc on poder prendre la iniciativa per desenvolupar-se 
professionalment i col·laborar en mantenir la nostra posició global de lideratge. Preocupant-se per les 
persones - tant pels seus 88 milions de clients, com pels seus més de 140.000 empleats / des - Allianz 
fomenta una cultura en la qual s'anima als seus empleats / es a compartir, participar, abordar 
tendències actuals i desafiar el negoci. 
El nostre principal objectiu és ser el referent dels nostres clients, oferint-los la Confiança necessària per 
créixer. 
Si t'atreveixes, uneix-te al grup Allianz. 
 
 

2.  Banco Sabadell 

Estand 17 

 

 
 

Web: www.bancsabadell.com  
 
Informació de l'empresa: 
Banc Sabadell és el quart grup privat bancari més gran d'Espanya, format per diferents bancs, 
marques, filials i empreses que cobreixen totes les àrees en el sector financer sota un comú 
denominador: funcionament professional i qualitat. 
Un equip jove, summament qualificat, amb els recursos més moderns, actualitzades a nivell tecnològic 
i comercial i multi marca. Una organització de diversos canals enfocada al client permetent a Banc 
Sabadell ocupar una posició excepcional en el mercat. És la marca principal d'un grup, amb una xarxa 
extensa a tot arreu d'Espanya, sent marca de referència en serveis bancaris per a empreses i individus, 
la banca sobretot persona 
 

https://careers.allianz.com/en_EN.html
http://www.bancsabadell.com/
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  3. BDO 

 

Estand 31 

 
Web:  www.bdo.es/es-es/home 

 
Informació de l'empresa: 
BDO compta amb més de 50 anys de trajectòria, una presència consolidada en 151 països i més de 
60.000 professionals que converteixen BDO en una de les firmes líders de serveis professionals a 
Espanya i en els mercats internacionals. A Espanya, més de 1.000 professionals i socis formen part de 
BDO prestant serveis d'auditoria, serveis de advisory, serveis d'advocats i assessors tributaris i serveis 
d'outsourcing. Oferim l'oportunitat de desenvolupar una sòlida carrera professional en una empresa 
de reconegut prestigi a nivell mundial, on trobar possibilitats reals de creixement en un entorn 
dinàmic, de continu aprenentatge i expansió professional 
Oportunitats i procés de selecció: 
Auditor Junior / Consultoria de riscos / Comptable Junior / Consultoria Financera 
 

4.  CaixaBank 
 

Estand 3 

 
Web:  www.lacaixa.es  

 
Informació de la empresa: 
CaixaBank és un grup financer, líder del mercat espanyol, integrat per negoci bancari, activitat 
asseguradora i inversions en bancs internacionals i en empreses líders del sector serveis. L'essència i 
tret diferencial del Grup és la seva implicació i ferm compromís amb la societat. CaixaBank aposta pel 
desenvolupament de l'activitat bancària basada en els valors corporatius de qualitat, confiança i 
compromís social. CaixaBank té la major base de clients a Espanya, amb 14 milions, i és el banc 
principal per a 1 de cada 4 clients a Espanya. L'entitat compta amb la xarxa més extensa d'Espanya, 
amb més de 5.000 oficines i prop de 9.500 caixers, que es complementa amb un servei líder de banca 
mòbil i online. 
Oportunitats i procés de selecció: Gestors Comercials per la Xarxa d'Oficines 

http://www.lacaixa.es/
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5.  CBRE 

Estand 5 

 
Web:  https://www.cbre.es/  

Informació de l'empresa: 
CBRE, amb seu central a Los Angeles, és la companyia de consultoria i serveis immobiliaris líder a nivell 
internacional. Comptem amb més de 80.000 professionals repartits en 450 oficines (sense comptar 
afiliats) en 111 països. Presents a Espanya des de 1973, oc ha apostat des del començament per la 
descentralització, a través d'una xarxa d'oficines que assegura la cobertura nacional i una forta 
aproximació als principals mercats locals.Ens situem en els centres financers i comercials més 
importants i atractius d'Espanya: Madrid, Barcelona, Sevilla, Màlaga, Palma de Mallorca, València, 
Saragossa, Bilbao i  Alacant. Gràcies a això l'empresa obté informació local amb l'objectiu principal 
d'aconseguir els resultats més beneficiosos per als nostres clients en el mercat nacional. Els diferents 
departaments de l'empresa asseguren la més innovadora gamma de serveis immobiliaris tots els 
segments del mercat. Els nostres professionals especialitzats garanteixen la màxima eficàcia en els 
serveis que es presta als clients. Tot això converteix CBRE en empresa líder dins del mercat nacional. 
Oportunitats i procés de selecció:https://www.cbre.es/es-es/sobre-cbre/junior-development-program 
  

6. Celsa Group 

Estand 23 

 
Web:  www.celsagroup.com  

 
Informació de l'empresa: 
Polònia i Dinamarca, Suècia, Noruega i Finlàndia. La qualitat dels productes de Celsa Group és 
altament reconeguda en els nostres mercats objectiu, comptant no només amb les més importants 
certificacions internacionals, sinó amb marques pròpies d'alt prestigi per la seva qualitat, prestacions, 
fiabilitat i seguretat. Oportunitats i procés Celsa Group és un dels grans grups siderúrgics europeus. El 
grup produeix i ven en els mercats mundials una gran diversitat de productes derivats de l'acer: barres 
i rotllos corrugats, platines, perfils, fil de màquina, rotllos llisos, angles, cables, tancaments metàl·lics, 
tubs i un llarg etcètera, la major part d'ells destinats fonamentalment a la construcció d'obra civil. Les 
nostres grans acereries estan ubicades a Castellbisbal, Santander, Bilbao, Baiona (França), Cardiff 
(Regne Unit), HutaOstrowiec de selecció: 
Com a empresa creiem en les persones, el seu esforç, el seu desenvolupament professional i personal i 
la seva seguretat; en la millora contínua de tots els processos i activitats i la seva constant actualització 
tecnològica; la direcció del negoci des d'una base ètica i de respecte a la normativa i al medi ambient. 
Procés de selecció: Entrevistes telefòniques, presencials i qüestionaris 
  

https://www.cbre.es/
http://www.celsagroup.com/
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7.  Cofidis 

Estand 30 

 
Web:  www.talentocofidis.com  

Informació de l'empresa: 
En Cofidis portem més de 25 anys en el mercat financer espanyol sent un dels principals operadors de 
crèdit al consum a distància. Actualment comptem amb un equip de més de 1.000 empleats a nivell 
nacional i 4.200 a nivell europeu. Gràcies a tots ells vam aconseguir que dia a dia Cofidis sigui un lloc 
excel·lent per treballar. 
Des de l'inici de les seves operacions a Espanya el 1991, la seva activitat ha estat supervisada pel Banc 
d'Espanya. Cofidis, a més, forma part de l'Associació Nacional d'Entitats Financeres (ASNEF) i de la 
Federació de Comerç Electrònic i Màrqueting Directe (digital). 
Oportunitats i procés de selecció: 
A hores d'ara seleccionem a estudiants i acabats de llicenciar en estadística, matemàtiques o similars 
per treballar com Analistes de Dades en l'àrea de Risc. 
El procés de selecció compta amb tres fases on s'avaluarà les competències personals i tècniques dels 
candidats. 
Des de Cofidis hem creat un programa focalitzat en el desenvolupament de comercials, on vam 
seleccionar a estudiants i acabats de llicenciar que tinguin interès a potenciar les seves habilitats 
comercials i de negociació col·laborant amb els nostres partners al voltant d'Espanya. 
El procés de selecció compta amb tres fases on es realitzarà un assesment center, proves 
psicotècniques i avaluació de competències i habilitats. 

8. Creditoh 

Estand 35 

 
Web: ¬ www.creditoh.com  

 

Informació de l'empresa: 
Empresa dedicada a la Intermediació financera especialitzada en crèdits hipotecaris, consolidada en el 
sector con més de quinze anys de experiència, enfocada en la consecució de las millors condicions de 
crèdit per la compravenda d’habitatge.  
Acords a nivell nacional amb les principals entitats financeres que operen en el mercat nacional. 
Empresa potent tecnològicament i amb projectes d'internacionalització a curt termini. 
Oportunitats i procés de selecció: 
Assessors / és Financers / ets 
Analista de riscos 
Administratiu/va comptable 

http://www.talentocofidis.com/
http://www.creditoh.com/
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9.- Cuatrecasas 

 

Estand 33 

   

 
 
 
 

Web:  www.cuatrecasas.com  
 
 
Informació de l'empresa: 
Cuatrecasas és una firma d'advocats amb presencia a 12 Països, amb una marcada implantació a 
Espanya, Portugal i Amèrica Llatina i experiència en Totes Les àrees del dret empresarial. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Pràctiques per estudiants del doble grau d'ADE i Dret. 
 

10.- Danone 

 
Estand 08 

 
Web:  www.corporate.danone.es 

 
Informació de l'empresa: 
Danone és una companyia global que té la missió de "proporcionar salut a través de l'alimentació al 
major nombre de persones". 
Això vol dir que pots aprendre i desenvolupar-te en un àmbit col·laboració, mentre aconsegueixes els 
teus objectius tant personals com professionals. 
És el que som: apassionats, entusiastes i fidels a un doble propòsit. 
Suma't a Danone per contribuir tu també a un món més saludable. 
Oportunitats i procés de selecció: 
Oferim posicions en pràctiques en més de 10 àrees de negoci disponible a més de posicions Junior en 
diferents departaments  
 
 

http://www.cuatrecasas.com/
http://www.corporate.danone.es/
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11. Decathlon 

Estand 24 

 
Web: ¬ www.decathlon.es  

 
Informació de l'empresa: 
El nostre sentit: És fer accessible l'esport al major nombre de persones ajuntant el major nombre de 
pràctiques esportives sota el mateix sostre. Crear espais per provar i practicar diferents esports (fins a 
70 per botiga) en superfícies que van des dels 1000 m2 fins als 12000 m2. 
Els nostres equips: Els col·laboradors de Decathlon de tot el món comparteixen una cultura d'empresa 
comuna basada en la seva passió per l'esport. Som esportistes apassionats pel nostre ofici i els nostres 
usuaris, entusiastes, concrets, servicials i vitals. Posem en valor els nostres talents sota una direcció 
responsabilitzant basada en la confiança i l'exigència diària. Ens atrevim a prendre la iniciativa i a viure 
els nostres errors com una oportunitat per al progrés. En Decathlon preval la promoció interna i les 
nostres relacions es basen en la senzillesa, la benevolència, la cooperació, el respecte i l'alegria. 
Actualment comptem amb més de 70. 000 col·laboradors apassionats de l'esport de 80 nacionalitats 
diferents desenvolupant 350 activitats diferents. 
Els nostres oficis: Els nostres 300 oficis són rics, simples i variats. Al servei d'una relació omnicanal 
privilegiada amb el client 
Logística: Comptem amb una xarxa global de treballadors per garantir la disponibilitat de productes i 
aconseguir que els clients estiguin sí o sí satisfets. Transportem 70. 000 contenidors a l'any, comptem 
amb 44 magatzems a tot el món i vam lliurar 800 milions de productes a les botigues 
Si estàs fet d'esport i t'apassiona el servei al client, treballa amb Decathlon. 

12. Deloitte 

Estand 20 

 
Web:  www.deloitte.es  

 
Informació de l'empresa: 
 
Deloitte és la firma de serveis professionals líder a Espanya i al món. Estem orientats cap a 
l'excel·lència empresarial, la formació, la promoció i impuls del nostre capital humà i a mantenir el 
reconeixement com la firma que dona el millor servei als seus clients, en les línies d'Auditoria, 
Consultoria, Assessorament Fiscal i Legal i Assessorament en Transaccions. La nostra organització 
compta amb més de 8.000 professionals repartits en 20 oficines ubicades a les principals ciutats 
espanyoles i presta servei a les empreses líders en els seus sectors. 
Oportunitats i procés de selecció: 
Incorporacions previstes per setembre 2019. 

http://www.decathlon.es/
http://www.deloitte.es/


  Fòrum d’Ocupació 2019 
         

22 

 

 13. Essity 

Estand 10  

 

Web:  www.essity.com   
 
Informació de l'empresa: 
Essity és una companyia líder global en higiene i salut que desenvolupa, produeix i ven productes i 
solucions per a la cura personal i higiene professional així com productes de tisú, en més de 150 països. 
Som propietaris de la marca número 1 mundial per a productes d'incontinència (TENA) i de la marca 
número 1 mundial per Higiene Professional (TORK) cal destacar que Essity és el segon major proveïdor 
de teixits de consum a nivell mundial, aquests inclouen paper higiènic, tovallola de cuina, mocadors 
facials, mocadors i tovallons. En Essity Iberia, fabriquem i venem productes de consum, sota les 
reconegudes marques Demak-UP, COLHOGAR i TENA, així com productes de marca privada per a la 
cura personal i tissú. 
Tenim 3 llocs de producció a la regió d'Iberia (Allo - Navarra, Telde - Gran Canària, Valls - Tarragona) i 4 
oficines comercials (Madrid, Barcelona, Tarragona i Lisboa) amb aproximadament 1.200 empleats 
Oportunitats i procés de selecció: 
Key account regional account (SANT JOAN DESPÍ) 
 

14.- Europastry 

Estand 28  

 
Web: ¬ http://www.europastry.com/ 

 
 
 
Informació de l'empresa: 
Europastry és la companyia líder a Espanya i el quart operador mundial en la producció i 
comercialització de masses congelades de pa, brioixeria, pastisseria i cinquena gamma. En Europastry 
volem utilitzar l'experiència guanyada durant aquests 30 anys juntament amb la passió per un futur 
prometedor. La fleca és el nostre terreny de joc i la tradició nostra guia. Pensem com artesans i 
utilitzem la tecnologia com el nostre aliat. 
Oportunitats i procés de selecció: 
En Europastry estem en ple creixement i expansió, creant moltes oportunitats. Si tens determinació, 
ganes d'aprendre, ets fàcil de tractar, humil i optimista, tens molts números per poder prosperar. 
  

http://www.europastry.com/
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15.- EVERIS 

Estand 22 

 
 

Web:  https://www.everis.com/global/en 

 
Informació de l'empresa: 
La passió és l'energia que ens uneix. La confiança, l'ètica, l'empatia i un lideratge basat en la 
transparència són la base dels nostres valors, creences i motivacions. 
Som un equip de persones apassionades pel que fan i el que creuen d'àmbit mundial; liderats per 
valors i on qualsevol somni és assolible. La nostra raó de ser són les persones, creiem fermament en el 
seu desenvolupament integral i són el nostre més preuat actiu, ja que sense ells res seria possible. 
Ens vam inspirar en el nostre talent, però també en el talent dels altres. Creiem en la simplicitat, en el 
rellevant. Busquem resultats extraordinaris treballant amb gent extraordinària. Som persones, i ens 
encanta treballar connectats amb les persones. 
Estem vivint un temps sense precedents, una època de canvi constant i on el millor està per arribar. 
Oportunitats i procés de selecció: 
Ara mateix estem en plena recerca tant de perfils d'estudiants com orientats a júniors 

 
16.- EY  
 

Estand 15  

 
Web:  www.ey.com  

 
Informació de l'empresa: 
EY és líder mundial en serveis d'auditoria, fiscalitat, assessorament en transaccions i consultoria, amb 
més de 235.000 professionals en més de 150 països. El nostre lema, Building a better working world, 
consisteix a contribuir a construir un entorn millor en tots els nostres àmbits d'actuació i ser rellevants 
per als nostres clients. 
La Firma té una estratègia coneguda com Visió 2020, l'objectiu és impactar en els valors i la qualitat del 
nostre treball. Gira entorn a tres pilars: ser rellevants per al mercat, potenciar els equips d'alt 
rendiment i apostar en sinergies globals per reforçar l'entorn local. 
Tot això ens permetrà donar un servei excepcional als nostres clients. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Posicions en pràctiques i com Junior per a les quatre línies de negoci. 

https://www.everis.com/global/en
http://www.ey.com/
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17.- Ferrero Iberica 

Estand 2  

 
Informació de l'empresa: 
La primera seu de Ferrero a la Península Ibèrica situa el 1988 a Barcelona. L'elecció de Barcelona es deu al fet que, 
històricament, la ciutat ha concentrat el desenvolupament la indústria alimentària del país i és on s'estableixen algunes de 
les principals empreses del sector. En aquests moments, Ferrero Ibèrica comptava amb una plantilla de 5 treballadors i 
s'encarregava de la distribució dels primers productes a través de 11 distribuïdors. 
Al llarg de la dècada dels 90, productes com Ferrero Rocher i Kinder Sorpresa es consoliden entre les preferències dels 
consumidors i es llancen els principals productes de la gamma Kinder, com Kinder Xocolata o Kinder Bueno. El 1993, la 
companyia arriba als 80 empleats i trasllada la seva seu ibèrica al Prat de Llobregat. 
Amb la arribada del nou mil·lenni, Ferrero llança un dels seus principals productes a nivell internacional, NUTELLA®, i supera 
els 120 empleats. 
Avui en dia, Ferrero Ibèrica compta amb 162 empleats a la Península Ibèrica, ubicats a les dues seus operatives de Cornellà 
de Llobregat (Barcelona) i Lisboa. La companyia distribueix els seus productes a la península des de les petites botigues 
d'alimentació fins a les grans superfícies comercials, ajustant els formats en funció de la tipologia dels establiments, amb 
l'objectiu d'apropar al màxim els productes als seus consumidors 
Oportunitats i procés de selecció: 
Oferta de pràctiques en els diferents departaments en funció de les necessitats del moment. 
  

18.- Garrigues 

Estand 25 

 
 

Web:  www.garrigues.com  
 
Informació de l'empresa: 
Garrigues, amb més de 75 anys d'història, és un dels grans despatxos d'advocats internacionals que està entre les firmes 
globals d'advocacia més importants del món. Amb oficines pròpies a 13 països de quatre continents, compta amb un equip 
d'especialistes que assessora a clients en les operacions més complexes i importants del mercat. 
La seva missió és oferir el millor assessorament als seus clients sent un dels líders mundials en la prestació de serveis legals i 
fiscals. Garrigues no només busca oferir un valor afegit als seus clients, sinó contribuir a l'avenç de la pràctica legal en un 
mercat cada vegada més interconnectat i global. L'aposta per la innovació forma part de l'essència de la signatura. 
Oportunitats i procés de selecció: 
Garrigues acull estudiants d'últims cursos al llarg de l'any acadèmic i a l'estiu a les diferents oficines de Garrigues, ja sigui a 
Espanya o l'estranger. L'objectiu de les pràctiques és que els estudiants tinguin l'oportunitat de formar-se i tenir una visió 
real de l'exercici de la professió. 
Busquem estudiants de grau en ADE o Economia amb gran motivació professional, capacitat d'aprenentatge, sòlids 
coneixements jurídics i alt nivell d'anglès. Així mateix, busquem en els nostres futurs professionals altres qualitats que 
formen part dels nostres valors i principis, com són la iniciativa i innovació, el compromís, la responsabilitat i la integritat. 
El nostre procés de selecció està permanentment obert, es realitza de manera continuada al llarg de tot l'any. 
Si vols incorporar-te al nostre equip, envia el teu currículum a través de l'apartat "Talent" de la nostra web 
www.garrigues.com, on a més podràs conèixer totes les fases del nostre procés de selecció. 

  

http://www.garrigues.com/
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19.- Gesdocument 
 

Estand 11 

 

Web: ¬ www.gesdocument.com  
 
Informació de l'empresa: 
GD (Gesdocument) som una assessoria d'àmbit nacional, líder a Espanya. El nostre equip està integrat 
per més de 200 professionals distribuïts en les nostres oficines de Barcelona, Madrid, València, Bilbao i 
Saragossa. Aportem un nou enfocament, marcat per dos eixos: l'aposta tecnològica, innovant amb 
solucions tecnològiques pròpies, i l'especialització del servei, reflectida en les nostres sis divisions de 
negoci: GD Legal, GD Assessoria, GD Human Capital, GD Global Mobility, GD Gestió Corporativa i GD 
Consultors. Operem a nivell internacional, a través d'LEA Global. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
L'actiu més important de GD són les persones. Vols entrar i formar part del nostre equip? El nostre èxit 
es deu als nostres professionals, equips multidisciplinaris i transversals en els quals incorporem 
contínuament estudiants de Grau i Màster que provenen principalment d'àrees com Dret, 
Administració i Direcció d'Empreses, Economia i Relacions Laborals o similars. Perfils que comparteixin 
els nostres valors i formin part del nostre ADN, apostem per l'excel·lència, compromís, treball en equip 
i per la Innovació. En GD et proporcionem l'entorn adequat per desenvolupar el teu futur. Els nostres 
processos de selecció, estableixen tres requisits bàsics que tenim en compte per a qualsevol perfil que 
es vulgui incorporar a GD: tenir un bon coneixement de les metodologies i processos que s'utilitzen en 
el nostre àmbit d'actuació, és valorat positivament aportar un bon nivell d'anglès i reunir les 
competències necessàries, orientació al client, proactivitat, treball en equip i compromís. Podeu 
enviar-nos el currículum a través del nostre web www.gesdocument.com/trabaja-con-nosotros o 
sol·licitant les nostres ofertes publicades en les diferents xarxes socials, agregadors o jobsites. 

  

http://www.gesdocument.com/
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20.- Grant Thornton 
 

Estand 21 

   

 
 
 

Web: https://www.grantthornton.es/ 
 

Informació de l'empresa: 
Signatura d'auditoria, consultoria de negoci, tecnològica i innovació i assessorament legal, fiscal i 
financer. 
Oportunitats i procés de selecció: 
Beca Assessoria Jurídica - Laboral / Beca 
 

 21.- Grupo Planet 

Estand 19 

 

Web:  www.planeta.es  
 

Informació de l'empresa: 
"El Grup Planeta és el primer grup editorial i de comunicació espanyol de capital familiar que lidera 
una àmplia oferta al servei de la cultura, la formació, la informació i l'entreteniment audiovisual. Des 
de la fundació d'Editorial Planeta a Barcelona per José Manuel Lara Hernández , el 1949, el Grup s'ha 
convertit en una multinacional que combina una sòlida tradició empresarial amb una gran capacitat 
d'innovació i una vocació europea i internacional, amb una presència especialment destacada a 
Espanya, França, Portugal i Amèrica Llatina. " 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
https://jobs.planeta.es/ 
 
 

  

https://www.grantthornton.es/
http://www.planeta.es/
https://jobs.planeta.es/
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 22.- Ingram Micro 

Estand 26 

   

 
 

Web:  https://es.ingrammicro.eu/talent/home; 
 

Informació de l'empresa: 
En un món on la tecnologia juga un paper fonamental, Ingram Micro és un dels principals distribuïdors al mercat espanyol i líder a nivell 
mundial. Fem possible el progrés tecnològic assessorant a fabricants i clients sobre els últims desenvolupaments i tendències del mercat. 
A través de les nostres unitats de negoci, som capaços d'influir en la pràctica totalitat de la cadena de subministrament de tecnologia, des 
del desenvolupament de noves solucions fins al processament de productes usats. 
La nostra cultura, basada en valors comuns, fa que treballem en un espai on ens sentim còmodes i motivats, compartint coneixements, 
compromís i il·lusió per fer créixer els nostres projectes. 
Cultura i valors corporatius 
Creiem en una cultura de compromís i talent oferint als nostres treballadors una oportunitat única de creixement personal i professional. 
Volem que formis part de la nostra identitat corporativa, per això, et proporcionem una plataforma idònia per desenvolupar tot el teu 
talent. 
Ens considerem una empresa innovadora capaç d'adaptar-conti¬nuamente a les necessitats del mercat on la tecnologia juga un paper 
cada vegada més important en la vida quotidiana. 
Ingram Micro aposta per uns valors fonamentals per aconseguir el màxim benefici empresarial i un excel·lent clima laboral: 
Responsabilitat - Integritat - Treball en equip i respecte - Aprenentatge - Responsabilitat Social 
El Talent com a valor diferenciador 
Les nostres polítiques d'empresa, l'amplitud dels nostres serveis i una estructura internacional proporcionen una base excel·lent per al 
creixement professional, brindant l'impuls necessari a les persones en valors i competències. 
Volem seleccionar talents excepcionals, oferint-los l'oportunitat de desenvolupar-se dins d'IM i crear el seu propi pla de 
desenvolupament. 
Garantim una selecció amb igualtat d'oportunitats. Durant el procés, obtenim informació sobre els teus coneixements, experiència, 
habilitats i competències, per així identificar el teu entorn ideal de treball. 
En relació al talent jove, les pràctiques d'empresa són considerades com un començament inspirador i i volem que l'experiència en 
Ingram Micro sigui la base per al teu futur. 
Aquí trobaràs el lloc idoni per iniciar-te professionalment i obtenir experiència laboral de la mà d'un tutor i / o coach que et guiarà i 
formarà durant tota la teva estada a la companyia. 
Sabem de la importància dels primers passos i per això oferim als nous talents l'oportunitat de desenvolupar-se sota la nostra guia. 
Aquest talent pots ser tu. 
Per saber una mica més de nosaltres i poder consultar les nostres vacants pots accedir a la nostra pàgina de talent 
https://es.ingrammicro.eu/talent/home 
 No dubtis a contactar amb nosaltres, t'esperem! 
Oportunitats i procés de selecció: 
Actualment tenim tres vacants a la nostra empresa, distribuïdes entre les àrees de finances i comercial. Estem buscant a persones 
proactives, responsables, organitzades, amb moltes ganes d'aprendre i formar-se en un entorn dinàmic, que puguin aplicar els 
coneixements teòrics apresos durant el curs. La descripció d'aquestes vacants són les següents: 
• Finance Assistant: L'àrea financera és una peça fonamental per al bon desenvolupament i sostenibilitat de la companyia. Es planifica, 
analitza i avalua la informació per poder confeccionar qualsevol indicador o pressupost per al departament. Un bon funcionament 
permetrà augmentar els beneficis i minimitzar les despeses. En aquesta posició es dóna suport al departament de comptabilitat i finances 
de l'empresa. 
• Credit Assistant: L'objectiu d'aquest departament és obtenir informació sobre els clients, per analitzar la seva capacitat de crèdit amb la 
finalitat d'assegurar el cobrament dels crèdits que se li atorguen. Aquesta àrea és primordial, ja que abans d'una venda, el departament 
ha de decidir a qui, en quina quantitat i a quin termini concedir crèdits i prendre mesures davant dels impagaments. 
• Sales Administrative: L'àrea comercial està lligat amb la capacitació i la motivació dels integrants d'una organització, la promoció i 
integració d'un producte en el mercat o un servei adreçat als clients. Aquest departament és fonamental per aconseguir una bona gestió 
per al compliment dels objectius. En aquesta vacant es donarà suport a les campanyes de màrqueting que sol·licitin els proveïdors. 
Qualsevol persona que estigui interessada en aquestes vacants i estigui motivada per treballar a la nostra empresa, l'animem a participar 
en el nostre procés de selecció. 

  

https://es.ingrammicro.eu/talent/home
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23.- KPMG 

Estand 01 

 

 

Web: WWW.KPMG.ES 
 
 

Informació de l'empresa: 
KPMG és una xarxa global de firmes de serveis professionals que ofereixen serveis d'auditoria, fiscals i 
d'assessorament financer i de negoci en 154 països i amb més de 197.000 professionals. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Consulta la nostra web i veure totes les oportunitats que KPMG té per a tu! 
http://changewarriors.kpmg.es/ 
  

 

24.- LIDL 

 

Estand 34 

   

 
Web:  lidl.es/empleo  

 
 
Informació de l'empresa: 
Lidl Supermercats, filial a Espanya de l'alemanya Lidl Stiftung, és una cadena de supermercats 
posicionada a mig camí entre el hard discount i el supermercat tradicional. Posseeix més de 10.500 
establiments a 30 països. Conjuntament amb Kaufland formen el grup Schwarz, actualment primer 
grup de distribució d'Europa amb una plantilla de més de 400.000 empleats. 
Oportunitats i procés de selecció: 
Persones altament qualificades cursant els últims cursos del grau / llicenciatura d'ADE / Economia o 
similar amb un alt grau de motivació i ganes de treballar en un equip internacional dins d'una empresa 
multinacional. 
 

http://www.kpmg.es/
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25.- Leroy Merlin 

Estand 27 

   

 
 
 
 
 

Web:  www.leroymerlin.es  
 
Informació de l'empresa: 
En Leroy Merlin apostem pel desenvolupament i participació dels nostres col·laboradors. 
Som únics: sentim passió pel client, és el centre i la raó de la nostra companyia. Tenim iniciativa, el 
nostre objectiu és innovar i abordar els nostres reptes amb actitud emprenedora. Som autònoms i 
treballem en equip, junts som molt més que cadascun per separat. 
Per això i molt més, Leroy Merlin és una de les millors empreses per treballar a Espanya. 
Oportunitats i procés de selecció: 
-Programa de Graudad@s i Leroy Merlin 
-Programa de pràctiques i beques 
-Estudiants a temps parcial 
 

26- Management Solutions 
 

Estand 29 

 

 
 

Web:  www.managementsolutions.com  
 
Informació de l'empresa: 
"Management Solutions és una firma internacional de consultoria, centrada en l'assessorament de 
negoci, finances, riscos, organització, tecnologia i processos, tant en els seus components funcionals 
com en la implantació de les seves tecnologies relacionades. Comptem actualment amb un equip 
multidisciplinari (funcional, matemàtic, tècnic i d'integració de sistemes) de més de 2.200 
professionals. Desenvolupem la nostra activitat a través de 27 oficines, 13 a Europa, 13 a Amèrica i 1 a 
Àsia, des d'on atenem de manera recurrent a clients que operen en més de 40 països de quatre grans 
àrees geogràfiques (Europa, Amèrica, Àsia i Àfrica) . " 
Oportunitats i procés de selecció: 
1) Consultors de negoci (ADE, Actuarials, similars) 
2) Consultors data science (Matemàtiques, Estadística i similars) i 3) Consultors de noves tecnologies i 
transformació digital (Informàtica, Telecomunicacions i similars) 

http://www.leroymerlin.es/
http://www.managementsolutions.com/
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27- Mazars 
 

Estand 14 

 

Web:  www.mazars.es  
 
Informació de l'empresa: 
MAZARS és organització internacional, integrada i independent, especialitzada en auditoria, 
assessorament fiscal i legal, financial advisory services, governance, risk management and compliance, 
outsourcing i consultoria. Hem tingut un dels majors creixements entre les principals firmes d'auditoria 
a nivell mundial, amb un increment de la nostra activitat de més d'un 35% en els últims cinc anys. 
MAZARS està present en més de 80 països i comptem amb més de 20.000 professionals que, liderats 
per 950 socis, treballen per a grans corporacions internacionals, entitats financeres, institucions i 
empreses del sector públic, i per a mitjanes i petites empreses. A Espanya, tenim més de 450 
professionals amb oficines a Madrid, Barcelona, Bilbao, Alacant, Màlaga, València i Vigo. 
T'incorporaràs a una empresa en la qual tots i cadascuna de les persones que la integrem treballem per 
un objectiu comú, on la integració, el bon ambient i la motivació defineixen els nostres equips. 
 Oportunitats i procés de selecció: 
Busquem persones amb motivació, proactives i compromeses amb el seu treball. 
Estàs finalitzant els estudis universitaris? Vols seguir formant-te mentre aprens? Ets una persona 
analítica? Si la teva resposta és SI, ets la persona que busquem! 
 

28.- Nielsen 

 

Estand 13 

 

 

Web:  www.nielsen.com   
 
Informació de l'empresa: 
Nielsen Holdings plc és una companyia global de gestió d'informació que proporciona una radiografia 
completa sobre el que veu i compra al consumidor. L'àrea Watch a Nielsen proporciona a les agències, 
anunciants i mitjans, serveis de mesurament d'audiències (Total Audience) de qualsevol dispositiu des 
del qual s'accedeix al contingut (vídeo, àudio, text). 
Oportunitats i procés de selecció: 
Projectes formatius (pràctiques) en àrees comercials i d'anàlisi 
 
  

 

http://www.mazars.es/
http://www.nielsen.com/
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29.- Pepe Jeans 
 

Estand 18 

 

Web:  https://www.pepejeans.com  
 
Informació de l'empresa: 
Vam néixer el 1973 a carrers de Portobello i a dia d'avui estem presents en més de 50 països! Aquesta 
mentalitat oberta ens ajuda a continuar traient el millor dels nostres empleats i creant un entorn 
divers i inclusiu. 
Els empleats de Pepe Jeans són el que ens fa l'empresa que som. Tu també pots unir-te a la nostra 
revolució denim, T'esperem al Fòrum d'Ocupació! 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
- Financial Controller Assistant 
- Purchasing & Planning Màster Data trainee 
- Legal Trainee 
 
 

30.- PwC 

Estand 09 

 

 

 

Web:  www.pwc.es 

 
Informació de l'empresa: 
Som una empresa líder de serveis professionals en el món i oferim les solucions que actualment 
demanden les empreses abans dels riscos, reptes i oportunitats que planteja l'economia mundial. 
A Espanya, més de 4000 professionals desenvolupen la seva activitat en totes les àrees de negoci a 
través d'una àmplia xarxa d'oficines que cobreix tot el territori nacional. 
La nostra xarxa global, no és només una garantia de coneixement i de capacitats per als clients; és 
també una gran oportunitat per a la nostra gent, que a través dels projectes internacionals i de la 
col·laboració amb altres països pot créixer professional i personalment. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 

https://www.pepejeans.com/
http://www.pwc.es/
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Busquem persones que aportin: 
- Proactivitat, iniciativa i recerca de creixement personal i professional. 
- Capacitat de treball en equip. 
- Autonomia, maduresa i responsabilitat en un entorn dinàmic i motivador. 
- Flexibilitat 
oferim: 
- Integració en equips multidisciplinaris 
- Participació en projectes interessants en empreses líders en el seu sector. 
- Formació tècnica i en habilitats. 
- Programes de desenvolupament, pla de carrera estructurat i motivador. 
 
Per participar en els processos de selecció és imprescindible inscriure a la nostra Jobsite. Es pot accedir 
a través de www.pwc.es (apartat Jobsite) o des http://www.pwc.es/es/jobsite/perfiles-junior.html 
El procés de selecció de recent titulats és continu durant l'any i la incorporació d'aquests perfils té lloc 
al mes de setembre. Els processos de beca són continus durant tot l'any en funció de les necessitats de 
Negoci. 
 

31.- Sanofi 

Estand 16 

 
https://www.sanofi.es/     

 
Informació de l'empresa: 
Sanofi és una empresa global de ciències de la vida compromesa amb la millora de l'accés a 
l'assistència sanitària i el suport a les persones que servim en tot el subministrament del procés 
curatiu. Des de prevenció, a tractament, Sanofi transforma la innovació científica en solucions 
mèdiques, en vacunes, malalties rares, esclerosi múltiple, oncologia, immunologia, malalties 
infeccioses, diabetis, solucions cardiovasculars i assistència sanitària. Més de 110.000 persones a 
Sanofi es dediquen a marcar la diferència en el dia a dia dels pacients allà on visquin i permetre'ls 
gaudir d'una vida més sana. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Trainee Comptabilitat (A2P), Trainee RRHH. 
 
  

https://www.sanofi.es/
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32.- TalentoTeca 
 
 

Estand 32 

   

 
 

Web:  https://www.talentoteca.es/  
 
Informació de l'empresa: 
Talentoteca és la major plataforma de pràctiques d'Espanya. Ens comprometem amb el talent jove a 
través d'ofertes remunerades, 100% tutoritzades i amb formació complementària que millora 
l'ocupabilitat dels joves per convertir-los en els professionals del futur que necessiten les empreses 
líders  
Oportunitats i procés de selecció: 
Els Programes de Pràctiques de la FUE estan dirigits a estudiants i recent titulats universitaris i de 
Formació Professional de totes les titulacions i la convocatòria està oberta tot l'any a 
www.talentoteca.es  
 
 

33.- Vida Caixa 

Estand 07 

   

 
 
 
 
 

Web: ¬ www.vidacaixa.es  
 
 
Informació de l'empresa: 
VidaCaixa és l'entitat líder en el negoci de previsió social complementària al nostre país, amb més de 4 
milions de clients. VidaCaixa està integrada al 100% a CaixaBank. La Companyia ofereix una àmplia 
oferta de solucions en el negoci assegurador de vida i de pensions, per als seus clients particulars, 
pimes, autònoms i grans empreses, i també per als clients de banca personal i privada de CaixaBank. 

  

https://www.talentoteca.es/
http://www.talentoteca.es/
http://www.vidacaixa.es/
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34.- Winche 
 

Estand 6 

 

 

Web:  https://winche.com/es/  
 
 
Informació de l'empresa: 
"En Winche Xarxes Comercials gestionem projectes de diferents multinacionals líders en el sector del 
gran consum i sector Farmacèutic entre d'altres. 
Apostem per joves talents que volen iniciar la seva carrera en el món comercial i de vendes 
Oportunitats i procés de selecció: 
Posicions en pràctiques tant en oficina com a carrer. 
 

35.- ZURICH 

Estand 4 

 
 

Web:  www.zurich.es  
 
Informació de l'empresa: 
Si estàs buscant una empresa en la qual començar la teva carrera professional, Zuric és una companyia 
líder en serveis financers, on tindràs l'oportunitat de convertir-te en part important d'un gran equip de 
més de 53.000 persones que es preocupa per clients en més de 170 països . Zurich a Espanya ha rebut 
dotze anys consecutius la certificació Top Employer, una recompensa única concedida a les 
organitzacions que aconsegueixen els més alts estàndards d'excel·lència en la gestió dels seus 
col·laboradors. Les oportunitats laborals de pràctiques i per a recent graduats són una excel·lent forma 
de guanyar experiència en la nostra companyia multinacional. 
Oportunitats i procés de selecció: 
Estem buscant perfils que puguin aportar ambició, voluntat, passió, coneixements i creativitat a 
diferents àrees de negoci dins de l'organització. Oferim oportunitats de pràctiques i llocs per acabats 
de graduar en diferents àrees clau de l'empresa. Som una empresa internacional, de manera que un 
bon nivell d'anglès és també necessari. 
Un paper júnior a Zurich t'ofereix l'oportunitat d'assumir responsabilitats en una àrea determinada. 

Rebràs coneixements pràctics i experiència professional 

 

https://winche.com/es/
http://www.zurich.es/
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36. JobTeaser 

 

   

Web: www.jobteaser.com/es 

Informació de l'empresa: 

En JobTeaser, vam preparar a les noves generacions perquè assoleixin tot el seu potencial, se sentin 

realitzades i abracin el futur amb optimisme, repercutint així positivament en la nostra societat. 

 

Oportunitats i procés de selecció: 

Business Developer B2B Spain - Spanish Native Speaker H / F 
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Serveis UB 

 

A.- Alumni UB 

 

www.alumni.ub.edu 
 

Alumni Universitat de Barcelona és l’associació oficial dels exalumnes de la Universitat de Barcelona i 
els seus centres adscrits. L’objectiu d’Alumni és establir una relació estable entre la Universitat de 
Barcelona i els seus exalumnes, mitjançant el foment la participació. Què pot fer Alumni UB per tu? 
Aquesta associació busca satisfer les necessitats del col·lectiu UB oferint serveis que van des de 
l’orientació i l’assessorament en la carrera professional fins a una borsa de treball o activitats 
formatives i informatives (seminaris, conferències, tallers).  Així mateix, els membres d’Alumni es 
poden beneficiar de preus preferents en les activitats de formació continuada, ja sigui en idiomes a 
l’Escola d’Idiomes Moderns, en esports mitjançant Esports UB, o en els màsters i postgraus que 
imparteixen la UB i els seus centres adscrits. 
 

B.- BIE  

 
 

www.ub.edu/emprenedoria/ i emprenedoria@ub.edu 
 

El Barcelona Institut d’Emprenedoria (BIE) és la unitat de la Universitat de Barcelona encarregada de 
coordinar, impulsar i desenvolupar totes aquelles activitats relacionades amb l’emprenedoria i la seva 
promoció; és la porta d’accés als instruments de suport a l’emprenedoria que la UB posa l’abast 
d’alumnes, ex-alumnes, professors i investigadors.  
A través del BIE-UB podràs impulsar i desenvolupar les teves idees i iniciatives emprenedores! 
Objectiu 
L’objectiu del BIE-UB és complementar i potenciar les capacitats de la UB en el camp de la promoció de 
l’emprenedoria, la formació en creació d’empreses, i l’orientació i acompanyament a projectes 
emprenedors. 
Eixos estratègics del BIE:  
1. Foment de l’emprenedoria: promoure l’emprenedoria i l’actitud emprenedora en la comunitat 
universitària. 
2. Suport a l’emprenedoria: acompanyar les iniciatives emprenedores i oferir els recursos necessaris 
per al bon desenvolupament dels projectes.  
3. Referent en emprenedoria: ser coneguts i reconeguts per la societat com a centre de referència en 
aquest àmbit. 
 

http://www.alumni.ub.edu/
http://www.ub.edu/emprenedoria/
mailto:emprenedoria@ub.edu
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C. SAE 

 

 

www.ub.edu/sae/ 

 

El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) es crea amb l'objectiu de generar un espai especialitzat per 

atendre d'una manera personalitzada el futur alumnat, estudiants, estudiants amb necessitats 

educatives especials, temporals i interculturals per facilitar-los la  informació, l'orientació, 

l'assessorament, el suport i l'ajut necessaris durant tot el període d'aprenentatge i procés d'inserció 

professional, així com per aconseguir que tots els estudiants puguin conèixer les orientacions generals 

de la política universitària de la UB. 

Revisió de currículums, dimarts 12 de març durant la celebració del Fòrum. 

Els orientadors del Servei d’Atenció a l’Estudiant van oferir assessorament personalitzat i consells 

pràctics sobre com adequar el vostre currículum a l’objectiu professional, tenint en compte el vostre 

perfil, la trajectòria formativa i les expectatives actuals.  

Per fer aquesta activitat no calia inscripció prèvia. 

Hora i lloc: de 10h a 14h a l’estand del Servei d’Atenció a l’Estudiant de l’edifici 690 (Facultat 

d’Economia i Empresa 

D. PAT  

 

www.ub.edu/economiaempresa/atencio_est/pat.html 

El Pla d’Acció Tutorial (PAT) és un servei d’atenció, orientació i assessorament als estudiants 

universitaris, que s’organitza i dissenya en funció del perfil que presenta el col·lectiu i d’acord amb el 

suport específic que requereix davant els estudis que han escollit cursar. 

Un dels objectius del PAT és ajudar a l’estudiant de nou accés a integrar-se en el sistema universitari i 

en el funcionament de l’ensenyament. Durant el primer any es realitzen tutories entre iguals dirigides 

per alumnes tutors que ja coneixen el centre i l’ensenyament. Les activitats relacionades amb la tutoria 

entre iguals tenen un reconeixement de crèdits per als alumnes tutors 

  

Pla d’Acció Tutorial 

http://www.ub.edu/sae/
http://www.ub.edu/economiaempresa/atencio_est/pat.html
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E. Màsters i Postgraus 

La Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona és un centre de referència al Sud d’Europa en 
l’ensenyament de l’economia, l’empresa, la sociologia i l’estadística. La nostra és la primera facultat que va 
formar economistes a Catalunya i és un centre que combina la tradició històrica de la UB amb una forta aposta 
per la modernitat i la internacionalització els darrers anys. L’oferta acadèmica de postgrau de la Facultat per al 
proper curs acadèmic 2018-2019 és àmplia, diversa i de qualitat, tant en màsters universitaris, com en Executive 
Education (màsters i postgraus propis). 
 
Web: http://www.ub.edu/economiaempresa 
 

 

 

 

La UB School of Economics ofereix formació de postgrau en economia impartida íntegrament en anglès: el 
Màster en Economia i el Doctorat en Economia. El Màster en Economia és un programa de dos anys dissenyat 
per dotar els estudiants amb les habilitats analítiques i quantitatives que hauran de posar en pràctica en el 
sector públic i privat o per fer recerca. El Màster en Economia ha obtingut el segell de qualitat "Acreditació amb 
Excel·lència" i la "Dimensió Addicional d’Internacionalització" amb la màxima puntuació global. Tots dos van ser 
atorgats pel Consell d'Universitats després d'una avaluació de l'Agència de Qualitat Universitària de Catalunya 
(AQU). El doctorat en economia és un dels pocs programes a Espanya que ha rebut el premi d'Excel·lència per a 
la Recerca del Ministeri d'Educació. 

 
Web: http://www.ub.edu/school-economics 
 

 

 

 

La UB Business School ofereix tres màsters i un programa de doctorat. Cada títol està dirigit a diferents 
públics, nivells i etapes professionals. El programa de postgrau en Empresa està pensat per a 
estudiants que vulguin emprendre una carrera investigadora internacional. El programa comprèn un 
màster (Màster de Recerca en Empresa) i un programa de Doctorat d’Empresa. Aquests dos 
programes es poden cursar de manera independent si l'alumne compleix els requisits necessaris. La UB 
Business School també ofereix un Màster d’Empresa Internacional i l'Executive MBA. El Màster 
d’Empresa Internacional ofereix als estudiants coneixements avançats d'aspectes bàsics sobre com 
gestionar una empresa internacional en l'era de la globalització. L'Executive MBA (EMBA) ajuda a 
formar professionals experimentats amb una àmplia visió de la gestió, les habilitats i les tècniques de 
gestió empresarials en l'actual entorn competitiu, cada vegada més canviant i complex. Si bé els dos 
primers estan fortament orientats a la recerca, aquests dos últims són titulacions professionals en 
empresa. 
 

Web: http://www.ub.edu/business-school 

 

http://www.ub.edu/economiaempresa
http://www.ub.edu/school-economics
http://www.ub.edu/business-school
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F. IL3 

 

https://www.il3.ub.edu/ca/Home.html 

 
IL3 Som l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona. Amb l’esperit de servei a la 

societat, la nostra missió és donar continuïtat formativa a les persones perquè aquestes puguin complir 

els seus objectius de desenvolupament professional i personal, així com ajudar les empreses i 

organitzacions a millorar la seva competitivitat a través de la gestió del coneixement. 

  

La nostra oferta i el nostre model 

El model formatiu s’ha transformat al ritme en què ho fan les necessitats de la societat. Amb un 

enfocament innovador, obert a la participació i amb l’objectiu que l’alumne adquireixi l’experiència que 

busca en programes realment ocupables, posem al teu abast una formació de qualitat que busca sempre 

l’excel·lència acadèmica no només en la metodologia i el rigor dels continguts, sinó també en la 

flexibilitat, la versatilitat i la màxima facilitat per fer-la accessible i compatible amb les exigències 

professionals i la vida personal dels nostres participants. 

  

L’oferta formativa de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona engloba un ampli 

ventall de disciplines del coneixement, amb modalitats presencials, semipresencials o no presencials 

(on-line). 

  

D’altra banda, oferim solucions per a empreses i administracions públiques en l’àmbit de la gestió del 

coneixement orientant-ho a resultats i millora de la competitivitat.  

 

 

  

https://www.il3.ub.edu/ca/Home.html
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8. Imatges 

 

 


