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Introducció 
Aquest any hem fet la Fira Virtual d’Ocupació per motiu de la pandèmia del COVID 19, 
amb la plataforma Taalentfy. Si fem una mica de historia el Fòrum d’Ocupació de la 
Facultat d’Economia i Empresa es una de les activitats amb més afluència de estudiants 
i empreses. La facultat té una llarga tradició de gairebé més de 30 anys heretada de les 
antigues Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i Escola Universitària d’Estudis 
Empresarials en l'organització d’aquests tipus de fòrums. L’any 2008 es va crear la  
Facultat d’Economia i Empresa celebrant 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. Aquesta es la Tretzena edició en format virtual. 

L’objectiu principal de la Fira Virtual d’Ocupació (Fòrum d’Ocupació) és oferir un espai 
de trobada entre alumnes de la Facultat i les empreses per promoure el coneixement 
dels nostres estudiants amb el teixit empresarial actual, i per altre posar en coneixement 
de les empreses el talent dels nostres estudiants. Els estudiants durant el fòrum tenen 
la possibilitat de conèixer de primera mà l’activitat que desenvolupen les organitzacions 
assistents, les sortides professionals en les qual poden optar i el perfil que els estudiants 
haurien d’assolir per poder ser un candidat ideal.  

Podríem dir que aquest esdeveniment està dintre de les activitats que s’organitzen des 
de Carreres Professionals perquè els estudiants puguin conèixer i decidir en quins 
sectors o àrees de funcionals els hi agradaria treballar, ja que al Fira Virtual hi ha una 
gran varietat d’organitzacions. 

Durant la celebració de la Fira Virtual d’Ocupació l’oficina de Carreres Professionals 
disposa d’un espai on poder informar als alumnes sobre els seus serveis com serien:  

A) Informació de pràctiques externes (ofertes i tramitació de projectes 
formatius) 

B) Informació sobre el Curs Digital & Soft Skills Ambassador Program (Tallers, 
presentacions i col·loquis) 

C) Informació del Programa EUS 
D) Informació de l’espai de Coworking. 

 
La Fira també dona visibilitat als serveis de les diferents oficines de la Facultat, així com 
de les de les unitats de la Universitat de Barcelona per tal d’informar als alumnes i 
ajudar-los en el que puguin. Com cada any participen algunes unitats de la UB. 
 
El format de la Fira Virtual d’Ocupació es diferent d’altres anys, per raons de la Pandemia 
Covid. Aquesta any son menys empreses degut també a que la fira es realitza més tard i 
es un format desconegut per les empreses però tingut 5 patrocinador, 2 col·laboradors 
i 19 participants.  
 



 Fira Virtual d’Ocupació 2021 

4 
 

1. La programació del Fira 
Els dies previs al Fira Virtual d’Ocupació des de l’oficina de Carreres Professionals aquest 
any hem creat el programa Digital & Soft Skils Ambassador Programme amb una sèrie 
d’activitats  de taller i presentació d’empreses. Bàsicament, son tallers de competències 
digital i preparatòries  per als alumnes de cara al Fira on els informem sobre què poden 
preguntar, quina informació haurien de recollir, així mateix els assessorem perquè 
preparin un petit speach per presentar-se a les empreses. A més a més, es duen a terme 
assessoraments de currículums per fer millorar el seu CV alhora de presentar-lo a les 
empreses. En aquesta ocasió les activitats organitzades han sigut les següents: 

Taller de  Màrqueting personal (pre-fòrum)25/02/2020 Assistència: 11 

Taller Networking (pre-fòrum)03/03/2020 Assistència: 10 

Taller de  CV’s (pre-fòrum)05/03/2020 Assistència: 16  

2 Clíniques de CV’s 26/02/2020 i 03/03/2020 Assistència: 10 

Com a novetat, en aquesta edició, es va ampliar la informació que demanem a les 
empreses a través del formulari de registre, demanant també informació que, 
posteriorment, hem fet servir per elaborar un catàleg amb tots els participants. 

Un cop tenim tota la informació enviem el programa provisional del Fòrum a totes les 
empreses i serveis participants. 
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2. Empreses i entitats assistents 
Per a les empreses durant el Fòrum la Fira d’Ocupació s’habilita un espai virtual donan més 
visibilitat als patrocinadors. 
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Cal anomenar també la participació d’unitats de la Universitat de Barcelona: 

- SAE (Servei d’Atenció a l’Estudiant) 
- PAT (Pla d’Acció Tutorial) 
- StartUB (Càtedra d’emprenedoria) 
- Alumni UB 
- Màsters Oficials 
- Carreres Professionals 
- Oficina de Relacions Internacionals 
- IL3 UB 

 

Entrevistes 

Durant el Fira els estudiant han pogut contactar amb el personal de les empreses a 
traves del diferent xat obert i personals que han disposat les empreses a través de les 
plataformes. 
 
Durant tot el dia de la fira el Servei d’Atenció a l’Estudiant va oferir un servei 
d’assessorament de CV’s individualitzat als alumnes. 
 
 

4. Comunicació 

Uns mesos abans de què comenci tota la preparació de la Fira Virtual d’Ocupació l’oficina 
de Carreres Professionals envia la informació a aquelles empreses que han participat en 
edicions anteriors i a les que han demanat prèviament informació sobre la celebració 
del Fòrum.  

Com a novetat, aquest curs, hem ampliat la informació que demanem a les empreses 
mitjançant el formulari de registre per poder elaborar un catàleg que, posarem a 
disposició de tots els estudiants perquè coneguin els participants i es puguin programar 
les visites. En el procés de registre de les empreses  

Plànol Estands, Taalentfy Pavelló Facultat d’Economia i Empresa. 
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Les setmanes prèvies a la Fira les empreses participants pengen ofertes de pràctiques i 
laborals a la nostra aplicació GIPE i a la plataforma forma Taalenfy, aquesta informació.  
 
Agenda de la Facultat 
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Twitter Facultat Economia i Empresa UB 
 
Missatge Rector  

 
Benvolgut, benvolguda, 
 
Com a rector de la Universitat de Barcelona, us dono la benvinguda a la Fira Virtual 
d’Ocupació. La UB —compromesa amb la millora de l’ocupabilitat i de la inserció laboral dels 
estudiants i titulats, i també amb la societat i el territori— obre les portes d’aquest espai 
virtual, en què podreu conèixer organitzacions, entitats i empreses, i contactar-hi i 
interactuar-hi. D’una banda, perquè pugueu trobar ofertes de pràctiques acadèmiques i de 
llocs de treball que s’adaptin al que necessiteu i, de l’altra, perquè aquestes organitzacions 
puguin trobar el talent que necessiten.  
Espero que aquesta fira us sigui molt profitosa i que contribueixi al vostre desenvolupament 
professional, així com al creixement del nostre teixit productiu i de la nostra societat.  
 
Moltes gràcies per la participació. 
 
Joan Guàrdia Olmos 
Rector de la Universitat de Barcelona 
 
 
 
********************** 
Estimados y estimadas participantes: 
 
Como rector de la Universidad de Barcelona os doy la bienvenida a la Feria Virtual de 
Empleo. La UB —comprometida con la mejora de la empleabilidad y de la inserción laboral 
de los estudiantes y titulados, y también con la sociedad y el territorio— abre las puertas de 
este espacio virtual en el que podréis conocer organizaciones, entidades y empresas, y 
contactar e interactuar con ellas. Por un lado, para que podáis encontrar ofertas de prácticas 
académicas y de puestos de trabajo que se adapten a vuetras necesidades y, por el otro, 
para que estas organizaciones puedan encontrar el talento que requieren.  
 
Espero que esta feria sea del máximo provecho para todos y que contribuya a vuestro 
desarrollo profesional, así como al crecimiento de nuestro tejido productivo y de nuestra 
sociedad.  
 
Muchas gracias por vuestra participación. 
 
Joan Guàrdia Olmos 
Rector de la Universidad de Barcelona 
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******************** 
Dear participants, 
 
As Rector of the University of Barcelona, it is my pleasure to welcome you to the UB Virtual 
Employment Fair. The University is committed to improving the employability and labour 
market integration of its students and graduates and to the advancement of society and the 
country as a whole. It is with these commitments in mind that we put at your disposal this 
virtual space where you will have the chance to find out more about the participating 
companies and organizations and to contact and interact with them directly. This will help 
you find offers for academic placements and prospective employment that match your 
needs and enable companies and organizations to find the talent they are looking for.  
 
I hope that everyone involved can get as much as possible out of the event and that it makes 
a decisive contribution to your professional development and to our industrial and social 
fabric. 
 
Joan Guàrdia Olmos 
Rector 
University of Barcelona 
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5. Catàleg d’empreses 
 
Abante asesores 
 

 
 

Web: https://www.abanteasesores.com/abante-talento/ 
 
Informació de l'empresa: 
 
Abante Asesores es dedica principalment a donar Assessorament Financer a clients particulars, 
el qual està adaptat als objectius i circumstàncies personals de cada client. 
 
Abante es un grup independent, no participat en el capital per cap altre grup financer, 
compromès amb l’objectiu d’aportar una alternativa a aquells inversors que pretenen gaudir 
d’un assessorament financer de qualitat i un servei fet a mida dels seus interessos. Dedicació 
personal, objectivitat de criteris i transparència en els preus. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
 
Busquem recent graduatts i realitzar incorporacions al mes de >Juliol per el lloc de Conseller 
Financer Junior 
 
https://www.abanteasesores.com/abante/trabaja-con-nosotros/   

  

https://www.abanteasesores.com/abante-talento/
https://www.abanteasesores.com/abante/trabaja-con-nosotros/
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
 

 
 
Fundada en 1992 
Administració governamental 
 
Web:  https://www.agenciatributaria.es/ 
 
La Agencia Tributaria, constituida el 1 de enero de 1992, tiene encomendada la aplicación 
efectiva del sistema tributario estatal y aduanero, así como de aquellos recursos de otras 
Administraciones Públicas nacionales o de la Unión Europea, cuya gestión se le encomiende por 
ley o por convenio. Su misión esencial es el fomento del cumplimiento voluntario por los 
ciudadanos de sus obligaciones fiscales y la prevención y lucha contra el fraude. En los últimos 
años, la generalización de los servicios de ayuda a los ciudadanos en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y la mejora permanente de la calidad de estos servicios ha permitido 
que la Agencia Tributaria esté considerada como una Administración de referencia en todo el 
mundo en la prestación de servicios a los contribuyentes. La Agencia Tributaria es una 
organización con más de 25.000 trabajadores que ofrece: un empleo estable y de calidad, salario 
competitivo, un proceso de selección objetivo, conciliación de la vida personal y profesional, así 
como formar parte de una organización de referencia por su eficacia y calidad en la gestión 
pública. Ofrece igualmente un desempeño profesional altamente cualificado y esencial para la 
prestación de servicios públicos, desarrollo de la carrera profesional con unas posibilidades de 
formación continua y muchos campos de actividad, incluyendo movilidad geográfica tanto en el 
ámbito nacional como internacional, gracias a la integración de la Agencia en muchos 
organismos internacionales y su participación en todo tipo de actuaciones de cooperación 
internacional. El año 2020, la oferta de empleo público es de más de 1400 plazas para la Agencia 
Tributaria.  

https://www.agenciatributaria.es/
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Banco de España 
 

 
 
Calle de Alcalá, 48, 28014 Madrid, España 
Fundada en 1874 
Banca 
Més de empleats 
Web http://www.bde.es 
 
El Banco de España es el banco central nacional y el supervisor del sistema bancario español. 
Como banco central, está integrado en el Sistema Europeo de Bancos Centrales, participando en 
la definición y ejecución de la política monetaria de la zona euro para mantener la estabilidad 
de precios en el conjunto de dicha zona, promover el buen funcionamiento de los sistemas de 
pago y poner en circulación los billetes de curso legal y la moneda metálica. Como autoridad 
supervisora, el Banco de España constituye la autoridad nacional competente y forma parte del 
Mecanismo Único de Supervisión, cuyas funciones, entre otras, consisten en supervisar 
entidades de crédito y asistir al Banco Central Europeo mediante la remisión de información, la 
participación en equipos conjuntos de supervisión e inspección, con objeto de promover el buen 
funcionamiento, la solvencia y la estabilidad del sistema financiero. 
  

http://www.bde.es/
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BDO 
 
 

 
 

Web:  www.bdo.es/es-es/home 
 
Informació de l'empresa: 
 
BDO cuenta con más de 50 años de trayectoria, una presencia consolidada en 167 países 
y más de 88.120 profesionales que convierten a BDO en una de las firmas líderes de 
servicios profesionales en España y en mercados internacionales. En España, más de 
1.000 profesionales y socios forman parte de BDO prestando servicios de auditoría, 
servicios de advisory, servicios de abogados y asesores tributarios y servicios de 
outsourcing. 
 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
BDO ofereix beques en departaments legals com el Mercantil, Processal, Laboral, Públic i de 
noves tecnologies. Addicionalment també tenim pràctiques en el departament de fiscalitat, 
comptabilitat, auditoria, consultoria de riscos, etc... Com a propostes de incorporació laboral 
tenim principalment les àrees d’auditoria, consultoria i outsoucing. 
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Bové Montero y Asociados 
 
 

 
 
Carrer Marià Cubí 7Fundada en 1980Consultoria 
51 - 100 empleats 
 
Web: http://www.bovemontero.com 
 
Fundada hace más de 40 años, Bové Montero y Asociados es una de las primeras firmas 
nacionales en el campo de la auditoría, asesoramiento contable, jurídico-tributario, laboral y 
consultoría en Recursos Humanos. Presentes en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Valencia 
y Sevilla, representamos a HLB International, grupo líder de firmas de servicios presente en 150 
países y con más de 25.000 profesionales y socios. Servimos a clientes muy diversos, buena parte 
de ellos empresas extranjeras pertenecientes a importantes grupos internacionales. Nuestro 
valor añadido consiste en asesorar a nuestros clientes directamente en su idioma, 
proporcionando un servicio multidisciplinar de calidad y confianza, adaptado a sus necesidades. 
Nuestra voluntad es servirles a todos con la misma dedicación, profesionalidad y entrega, 
asegurando el mejor asesoramiento profesional adaptado al tamaño, la necesidad y el idioma 
de cada cliente. 
 
  

http://www.bovemontero.com/
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CBRE 
 
 

 
 
Web:  https://www.cbre.es/es-es/sobre-cbre/trabaja-con-nosotros 
 
Talent Acquisition Consultant CBRE SPAIN 
CBRE | People Department 
Edificio Castellana 200 
Paseo de la Castellana, 202. Planta 8 | Madrid, 28046 
Móvil +34 607 095 023 
 
CBRE, con sede central en Dallas, es la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios líder a 
nivel internacional. Contamos con más de 80.000 profesionales repartidos en 450 oficinas (sin 
contar afiliados) en 111 países. Presentes en España desde 1973, CBRE ha apostado desde el 
comienzo por la descentralización, a través de una red de oficinas que asegura la cobertura 
nacional y una fuerte aproximación a los principales mercados locales. Nos situamos en los 
centros financieros y comerciales más importantes y atractivos de España: Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Valencia, Zaragoza, Bilbao y Alicante. Gracias a ello la 
empresa obtiene información local con el objetivo principal de alcanzar los resultados más 
beneficiosos para nuestros clientes en el mercado nacional. Los distintos Departamentos de la 
empresa aseguran la más innovadora gama de servicios inmobiliarios en todos los segmentos 
del mercado. Nuestros profesionales especializados garantizan la máxima eficacia en los 
servicios que se presta a los clientes. Todo ello convierte a CBRE en empresa líder dentro del 
mercado nacional 
Oportunitats i procés de selecció: 
CBRE ofereix oportunitats de pràctiques en els departaments de finances i comptabilitat i també 
ofereix la possibilitat de fer pràctiques durant els mesos d’estiu.  
 

 
  

https://www.cbre.es/es-es/sobre-cbre/trabaja-con-nosotros
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Cuatrecasas 

 
   

 

 
 

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. 
 
A Cuatrecasas som un equip apasionat amb tot alló que fem. La nostra es una carrera intensa, 
ens agraden els reptes i comptem amb professionals que, mes enllà d’una excelent preparaciò 
tècnica, aporten idees, sent capaços d’arribar mes lluny. Supera’t dia a dia i gaudeix de la teva 
professió. Aqui pots trobar la resposta a les teves inquietuts. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Pràctiques per estudiants del doble grau d'ADE i Dret. 
  

http://www.cuatrecasas.com/
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Danone 
 

 
 
Web:  https://www.danoneespana.es/ 
 
Carrer de Buenos Aires, 21, 08029 Barcelona, España 
Fundada en 1919 
Alimentació i begudes 
Més de empleats 
 
Con la misión de llevar la salud a través de la alimentación 
al mayor número de personas posible, somos líderes 
mundiales en alimentación y bebidas basada en tres 
negocios: productos lácteos frescos y de origen vegetal, 
aguas y nutrición especializada. En Danone, nuestro 
objetivo es inspirar prácticas de alimentación y bebida 
más saludables y sostenibles, de acuerdo con nuestra 
visión: Danone, One Planet. One Health, que refleja una 
fuerte creencia de que la salud de las personas y la salud 
del planeta están interconectadas, Concentramos nuestro 
negocio en categorías centradas en la salud, y nos 
comprometemos a operar de manera eficiente, sostenible 
y responsable. Este enfoque único, históricamente definido como nuestro doble proyecto 
económico y social, nos permite crear al mismo tiempo valor para los accionistas y la sociedad. 
Nos comprometemos con los más altos estándares, como lo refleja nuestra ambición de 
convertirnos en una de las primeras multinacionales certificadas como B Corp, algo que ya 
hemos conseguido en España desde el año 2017. Con productos vendidos en más de 120 
mercados, generamos ventas por más de 25.3 mil millones de € en 2019. En nuestro portfolio 
tenemos marcas reconocidas en todo el mundo (Activia, Actimel, Alpro, Danette, Danonino, 
Danio, evian, Volvic, Nutrilon / Aptamil, Nutria) y al mismo tiempo marcas icónicas a nivel local 
como puede ser Lanjarón, Font Vella o Danacol en España. 
  

https://www.danoneespana.es/
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Deloitte 
 

 
 

Web:  https://www2.deloitte.com/es/es.html 
 
Informació de l'empresa: 
 
En Deloitte prestamos servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal y 

asesoramiento en transacciones y reestructuraciones a organizaciones nacionales y 

multinacionales de los principales sectores del tejido empresarial. Orientamos la prestación 

de nuestros servicios hacia la excelencia empresarial, la formación, la promoción y el impulso 

del capital humano, manteniendo así el reconocimiento como la firma líder de servicios 

profesionales que da el mejor servicio a sus clientes. En España, somos más de 9.300 los 

profesionales que trabajamos desde 22 oficinas repartidas por todo el territorio nacional, 

unidos por una sólida cultura corporativa. 

 
  

https://www2.deloitte.com/es/es.html
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Essity 
 

 
Carrer de Fructuós Gelabert, 08970 Sant Joan Despí, Barcelona, SpainFundada en 1929Articles 
de consum 
Més de empleats 
Web:  www.essity.com   
 
Informació de l'empresa: 
Essity is active in Spain since 1998 and has 1.200 employees approximately. The Iberia market 
-which includes Spain and Portugal- is one of the key markets at global level. It represents 5% 
of the group's sales and occupies the sixth global position. Essity in Spain manufactures and 
markets Tissue and Personal Care products under the brands Colhogar, TENA, Tork and 
Demak’up. In addition to having a leadership position in the manufacture and production of 
Retail Brand. Also, our Health and Medical Solutions division offers leading medical solutions 
among the best known brands: Leukoplast, Cutimed, JOBST, Delta-Cast and Actimove. There 
are commercial offices in Madrid, Sant Joan Despí (Barcelona) and three production sites in 
Valls (Puigpelat, Tarragona) -international logistics center-, Allo (Navarra) y Telde (Gran 
Canaria). 
 
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 treballadors. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
A Essity busquem estudiants d’últim curs d’Administració i direcció d’empreses, Màrqueting, 
Màrqueting Digital, e-commerce, finances i comunicació, per la realització de pràctiques. 
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EY  
 

 
 
 
Calle de Raimundo Fernández Villaverde, 65, 28020 Madrid, España 
Fundada en 1989Consultoria 
Web:  https://www.eymarcaladiferencia.com/ 
 
Informació de l'empresa: 
EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y 
consultoría, con más de 250.000 profesionales en más de 150 países. Nuestro lema, “Building a 
better working world”, resume la esencia y la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en 
la economía mundial, ayudando a nuestras empresas cliente y al mundo empresarial a mejorar 
y crecer en un marco ético y responsable. Además, proporcionamos un entorno de trabajo 
idóneo para desarrollar personas líderes con carreras exitosas a través de equipos de alto 
rendimiento. Nos preocupamos por que nuestra gente tenga el mejor desarrollo y formación 
profesional posible, de manera que se tengan en consideración sus intereses y expectativas, que 
disfruten de un ambiente de trabajo desafiante y que gocen de reconocimiento. Contamos con 
una estrategia, “NextWave”, que es nuestra mejor apuesta para alcanzar el éxito. Nuestra 
ambición es aportar valor a largo plazo, tanto a nuestros clientes, como a nuestro equipo de 
profesionales y por supuesto a la sociedad, como la compañía de servicios profesionales más 
reconocida del mundo. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
EY ofereix posicions en les àrees de consultoria, auditoria i fiscal/legal. 
 
 
  

https://www.eymarcaladiferencia.com/
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Gesdocument 
 

 
 

 
Web: www.gesdocument.com  
 
Informació de l'empresa: 
Ajudem a les empreses a complir amb tota la normativa vigent, sense estar exposades a riscos 
innecessaris i potenciant el creixement i assoliment dels seus objectius estratègics, gràcies a un 
assessorament de qualitat i personalitzat. Per això, GD és més que una assessoria, ja que 
comptem amb 250 col·laboradors enamorats de la seva professió, distribuïts en les nostres 
oficines de Barcelona, Madrid, València, Bilbao i Saragossa i dividits en 6 divisions GD Assessoria, 
GD Legal, GD Consultoria, GD Human Capital, GD Global Mobility i GD Gestió Corporativa 
Mercantil. 
Oportunitats i procés de selecció: 
Uneix-te a GesDocument. Gràcies a persones com tu formem un equip que fomenta les bones 
pràctiques empresarials en un entorn de treball divers i saludable, oferint un servei 
professionalitzat de qualitat i recolzant-nos en la innovació constant. Apostem per l'excel·lència, 
la integritat, la innovació i les persones. Si comparteixes els nostres valors i filosofia i estàs 
disposat a aprendre de la mà d'un gran equip de persones, a GD et proporcionem l'entorn 
adequat per desenvolupar el teu futur. 
Si t'acabes de graduar i busques una companyia compromesa on iniciar la teva carrera 
professional, a GD t'oferim formar part d'equip que aposta per la formació contínua, el 
desenvolupament professional i el talent jove. El 2018, el 20% dels estudiants en pràctiques van 
ser contractats a la nostra plantilla, el que és indicatiu de les possibilitats d'integrar-se al nostre 
equip. L'oficina de GD Barcelona compta amb una gran part d'estudiants de la UB. En aquest 
sentit, 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. 
A GD comptem en totes les divisions amb equips internacionals compostos per professionals 
que ofereixen un servei d'assessorament de màxima qualitat als nostres clients estrangers. Per 
aquesta raó potenciem el creixement i desenvolupament dels nostres col·laboradors establint 
una política d'idiomes. Els nostres col·laboradors poden acollir-se a interessants ajudes per a 
classes d'anglès en acadèmies acreditades. GD és el lloc perfecte per potenciar la teva formació, 
promoció interna i aprenentatge continu de la mà dels millors professionals. 

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

 
Avenida Diagonal 615 
Fundada en 1984 
Consultoria 
 
 
Web: https://www.grantthornton.es/ 

 
Informació de l'empresa: 
 
Grant Thornton és una firma de serveis d'auditoria, consultoria i assessorament fiscal, legal i 
financer. Pertanyem a una de les organitzacions mundials líders en serveis professionals, amb 
més de 50.000 professionals presents en més de 135 països. A Espanya comptem amb un equip 
multidisciplinari, transversal, amb experiència i visió empresarial, que dóna servei a més de 
3.500 clients en 10 oficines repartides pel territori nacional: Madrid, Barcelona, Bilbao, Castelló, 
Màlaga, Múrcia, València, Vigo, Pamplona i Saragossa. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
 
  

https://www.grantthornton.es/
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IMC toys 
   

 
 

   
 
Carrer del Pare Llaurador, 08224 Terrassa, Barcelona, España 
Fundada en 1981Articles de consum 
101 - 500 empleats 
Web: http://www.imctoys.com 
IMC TOYS ofrece a los más pequeños los mejores juguetes de sus personajes favoritos generando 
beneficios a sus socios y distribuidores en todo el mundo. Mickey y los súperpilotos, Club Petz, Bebés 
llorones, Bebés llorones Magic Tears, Peke Baby… son marcas de éxito que ya se asocian a los juguetes de 
IMC Toys, y que suponen un gran atractivo para el mercado, socios y distribuidores. IMC TOYS no solo ha 
conseguido este objetivo, sino que apuesta por la innovación como motor de desarrollo que permita 
asegurar el crecimiento regular de la empresa. Estar presente en más de 60 países, gracias a sus filiales y 
distribuidores en los principales mercados, supone el resultado de un trabajo bien hecho. Reino Unido, 
Francia, Alemania, Portugal, Hong Kong y USA son parte de los países sobre los cuales se proyecta su 
crecimiento. Su visión internacional consolidada por la apertura de oficinas en Hong Kong en 2001, ha 
garantizado el éxito del desarrollo y de la fabricación de nuevos productos, asegurando un control de 
calidad permanente. Su Showroom de más de 300 m2, donde se presentan las novedades a clientes de 
todo el mundo. Las exportaciones han aumentado y representan actualmente un 77% de las ventas totales 
de la compañía. Su centro logístico de más de 12000 m2 instalado en España almacena y garantiza la 
distribución tanto a nivel nacional como internacional. IMC Toys está presente en las ferias y salones de 
Nüremberg, Londres, Deauville, México y Moscú, participando activa y permanentemente en un stand 
instalado en uno de los salones de más prestigio en la actualidad, el de Nüremberg, junto a los principales 
fabricantes de juguetes de todo el mundo Cuenta con su departamento de M+IDI en Barcelona, que se 
mantiene en permanente conexión con el departamento de desarrollo de Hong Kong. A lo largo de estos 
años, han concentrado esfuerzos para la creación de productos innovadores que junto con las novedades 
garanticen el crecimiento anual. La colección de IMC Toys cubre todas las franjas de edad: desde 6 meses 
hasta los 12 años; niños y niñas. IMC Toys es una empresa de capital 100% español y se situa en el top 20 
dentro del ranking de empresas del sector en Europa. ¡Diseño en Barcelona y venta en el mundo entero! 

 
 

http://www.imctoys.com/
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J&A Garrigues S.L.P. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Avinguda Diagonal, 654, 08034 Barcelona, España 
Fundada en 1941 
Serveis jurídics 

 
Web:  https://www.garrigues.com/es_ES  
 
Garrigues, con más de 75 años de historia, es uno de los grandes despachos de abogados 
internacionales que está entre las firmas globales de abogacía más importantes del mundo. Con 
oficinas propias en 13 países de cuatro continentes, contamos con un equipo de especialistas 
que asesora a clientes en las operaciones más complejas e importantes del mercado. El 
despacho presta asesoramiento jurídico en todas las áreas del Derecho de los negocios, con un 
equipo de aproximadamente 1.500 profesionales formados en las mejores universidades del 
mundo y con inquietud por desarrollar su carrera en un entorno internacional, dinámico e 
innovador, donde la excelencia es el camino para alcanzar todas nuestras metas.  
 
EL TALENTO, LA BASE DE NUESTRA EXCELENCIA Garrigues apuesta por el talento joven y, por 
sexto año consecutivo, ha sido elegido por los universitarios como el mejor despacho para 
trabajar. Así lo acredita el estudio “Most Attractive Employers” realizado por Universum.  
 
UN EQUIPO INTERNACIONAL UNIDO DONDE CADA OPINIÓN APORTA VALOR El ambiente de 
trabajo del despacho nos hace estar orgullosos de Garrigues. Estar cerca de todos los 
profesionales, fomentando la toma de decisiones y la participación activa de todos los 
integrantes del equipo, permite lograr los objetivos personales y profesionales que cada uno se 
plantee. El respeto de los más estrictos criterios éticos y deontológicos, el espíritu de 
colaboración, la honestidad, la capacidad de diálogo, la vocación de servicio y el trabajo en 
equipo, son valores fundamentales en nuestro despacho.  
 
EL MEJOR PROGRAMA DE FORMACIÓN La formación es una prioridad en Garrigues. Todos los 
profesionales, con independencia de su categoría, tienen acceso al programa de formación 
continua de la firma, el cual incluye cursos de actualización técnica permanente, habilidades 
directivas, idiomas, tecnología, gestión del conocimiento y bases de datos jurídicas. 

https://www.garrigues.com/es_ES
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Adicionalmente, el despacho cuenta con un programa de formación específico diseñado para 
poder desarrollar una carrera profesional internacional, el cual incluye: • Introducción a la 
Práctica Internacional de la Abogacía de los Negocios: Capacita al abogado para prestar 
asesoramiento jurídico internacional. El programa, que es bilingüe en español e inglés, detalla 
la metodología a seguir en el asesoramiento en operaciones y a clientes internacionales, y 
combina la transmisión de conocimientos técnicos con el desarrollo de un caso práctico real que 
afecta a distintas disciplinas del Derecho con el objetivo de que los profesionales puedan 
construir soluciones globales con independencia del ordenamiento jurídico local aplicable. El 
programa incluye las materias de management necesarias para el desempeño de la abogacía en 
un entorno global. Su duración es de 140 horas, y reúne en Madrid a todos los abogados de 
primer año del despacho de cualquiera de sus oficinas. • International Training Program: 
Proporciona una oportunidad única de desarrollo, permitiendo ganar experiencia en oficinas y 
firmas legales situadas en otros países o continuar la formación académica en el ámbito 
internacional a través de alguna de las siguientes fórmulas: 1. Cursar un LL.M. in International 
Transactions impartido por el Centro de Estudios Garrigues, en colaboración con la Universidad 
de Fordham, que se desarrolla en España y Estados Unidos. 2. Cursar un LL.M. en una de las 
universidades internacionales más prestigiosas. 3. Realizar un secondment en uno de los 
despachos extranjeros con los que Garrigues trabaja con regularidad o pedir un traslado 
temporal a una de nuestras oficinas internacionales. 
 
 UNA CARRERA PROFESIONAL ATRACTIVA El plan de carrera profesional que el despacho ofrece 
es un recorrido definido con altas expectativas de desarrollo personal y profesional, donde las 
promociones internas se sustentan sobre un riguroso proceso de evaluación por competencias, 
basado en tus propios méritos, con la meta de llegar a ser socio del despacho. No sólo prima el 
nivel técnico que demuestres, sino la calidad humana y la capacidad de formar y dirigir un 
equipo. Si eres abogado y te gusta tu trabajo, no hay nada que no puedas hacer en Garrigues.  
UN DESPACHO COMPROMETIDO Y RESPONSABLE Garrigues tiene el compromiso de aportar, a 
través de distintas acciones, mejoras que permanezcan en el tiempo en nuestro entorno social. 
Éstas se materializan a través de investigación jurídica aplicada, realización de tareas de acción 
social, asesoramiento jurídico y tributario a entidades (benéficas, asistenciales, culturales o 
educativas) que no tienen recursos para acceder a servicios legales de alta calidad (pro bono), 
etc. A través de nuestro canal interno de comunicación “Rincón Social”, ubicado dentro de 
nuestra intranet, se difunden experiencias de nuestras personas comprometidas con 
organizaciones y causas solidarias, se proponen iniciativas para participar y se explican los 
proyectos en los que el despacho colabora. SI QUIERES FORMAR PARTE DE GARRIGUES…  
 
Visita el apartado “Talento” de nuestra web www.garrigues.com 
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Mazars 
 

 

Carrer de la Diputació, 08007 Barcelona, España 
Consultoria 

 
Web:  www.mazars.es  
 
Informació de l'empresa: 
 
Mazars es una firma internacional, integrada e independiente, especializada en servicios de 
auditoría, consultoría y asesoramiento legal y fiscal. Con presencia en más de 100 países, la firma 
cuenta con los conocimientos de más 40.000 profesionales que presentan servicios a grandes 
grupos internacionales, inversores privados e instituciones públicas en todas las fases de su 
desarrollo. En España, Mazars tiene más de 550 profesionales y oficinas en siete ciudades: 
Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Málaga, Valencia y Vigo. Es la 5ª firma en el ranking de 
auditoría de entidades de interés público, por número de entidades auditadas y por facturación 
a las mismas, según los informes de transparencia de las firmas auditoras en España. 
 
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! 
 
  

http://www.mazars.es/
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Mars 
 

 

 
Via Augusta, 2 Bis, 08006 Barcelona, España 
Fundada en 1893 
Articles de consum 
 
Web : https://www.mars.com/ 
 
 
 
Mars has been proudly family owned for over 100 years. It’s this independence that gives us the 
gift of freedom to think in generations, not quarters, so we can invest in the long-term future of 
our business, our people and the planet — all guided by our enduring Principles. We believe the 
world we want tomorrow starts with how we do business today. Our bold ambitions must be 
matched with actions today from our 130,000 Associates in 80 countries around the world. Some 
of our current initiatives are: Investing $1 billion over the next several years to become 
sustainable in a generation Working to improve the wellbeing for families around the world 
Leveraging and sharing our research to create a better world for pets Every day we are one step 
closer to the world we want tomorrow, through our steadfast commitment to action today. 
 
Ç 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.mars.com/
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PwC 
 

 
 
 
Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona, España 
Web:  www.pwc.es 

 
Informació de l'empresa: 
PwC es la mayor firma de servicios profesionales del mundo. Ofrecemos a las empresas y a las 
Administraciones servicios profesionales especializados en cada sector. Cerca de 250.000 
profesionales en 158 países aúnan sus conocimientos, experiencia y soluciones para mejorar la 
confianza y el valor de sus clientes y stakeholders. Tenéis la oportunidad de desarrollar una 
carrera profesional prometedora, poniendo a disposición de nuestros profesionales todo tipo 
de herramientas, metodología y recursos para progresar de forma continuada. 
 
Oportunitats i procés de selecció: 
Durant tot l'any, oferim als estudiants de tercer curs o últim any, oportunitats de pràctiques a 
les nostres línies de negoci. 
 
A PwC oferim als nous professionals sense experiència una formació específica segons la línia de 
negoci d'incorporació en les principals escoles de negoci. Addicionalment, oferim l'oportunitat 
de desenvolupar una carrera professional prometedora, posant a disposició dels nostres 
professionals tot tipus d'eines, metodologia i recursos per a progressar de forma continuada. La 
inserció en la signatura serà mitjançant contracte laboral o amb beca per a aquelles persones 
que no hagin finalitzat la carrera. 
Actualment tenim estudiants de la UB en pràctiques i en plantilla. A PwC oferim als professionals 
la possibilitat de fer trasllats Internacionals, a través del nostre programa de Global Mobility. 
 
  

http://www.pwc.es/


 Fira Virtual d’Ocupació 2021 

30 
 

Simon Kucher & Partners 

 
 
TopLine Power®. Esto es Simon-Kucher. Ayudamos a nuestros clientes a mejorar sus 
ingresos y beneficios. De manera más rápida, óptima, y sostenible que el resto de 
consultoras. Lo conseguimos optimizando su estrategia, marketing, pricing y ventas. En 
Simon-Kucher tenemos más de 30 años de experiencia definiendo estrategias de 
crecimiento de top- y bottom-line que ofrecen resultados tangibles. Un proyecto con nosotros 
mejora la rentabilidad de nuestros clientes entre 100 y 500 puntos básicos de media. Somos 
mundialmente conocidos por nuestra experiencia en pricing, área en la que comenzamos 
nuestra andadura y que se mantiene como nuestra principal competencia. Como dice Philip 
Kotler, prestigioso profesor de marketing de Northwestern University, “Nadie sabe más de 
pricing que Simon-Kucher”. Nuestras soluciones están diseñadas para perdurar en el largo 
plazo. Este hecho es especialmente relevante en un entorno tan cambiante como el que 
vivimos actualmente. El mundo nunca antes había sido tan dinámico como en la actualidad. 
La digitalización está alterando los modelos de ingresos establecidos y planteando nuevas 
formas de comercializar, fijar precios y vender productos y servicios. En Simon-Kucher nos 
adelantamos a estos desarrollos para ofrecer soluciones adaptadas a los retos digitales 
actuales. Además, nuestras soluciones tienen un impacto significativo. Nuestra labor no 
termina tras presentar un concepto innovador a nuestros clientes. Desde el comienzo de los 
proyectos, nos aseguramos de que éstos se implementan completa y adecuadamente. 
Nuestro equipo colabora a lo largo de todo el proceso de transformación y coordina a todas 
las partes involucradas para conseguir los resultados deseados. 
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Uria 
 
 

 
 
08006 Barcelona, España 
https://www.uria.com/es/abogados 
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Pavelló de Filologia i Comunicació 
 

Inbenta 
 

 
Carrer d'Aribau, 64, 08011 Barcelona, España 
Fundada en 2005 
Software 
101 - 500 empleats 
 
Web: https://www.inbenta.com/ca/ 
A Inbenta fem Chatbots i altres sistemes de pregunta-resposta basats en el processament del 
llenguatge natural, concretament en la Intel·ligència Artificial Simbòlica, per ajudar les empreses 
a millorar la seva atenció a l'usuari online. Un equip de lingüistes desenvolupa i millora els 
nostres lèxics, disponibles en més de 40 idiomes. I un equip de Knowledge Engineers ajuda els 
nostres clients a adaptar aquests lèxics i altres recursos editorials i lingüístiques a les seves 
necessitats específiques. 
 
 



 Fira Virtual d’Ocupació 2021 

33 
 

Penguin Random House Editorial 

 
Travessera de Gràcia, 47, 49, 08021 Barcelona, España 
Escriptura i edició 
 Web:http://www.penguinrandomhousegrupoeditorial.com 
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6. Serveis UB 
 

Oficina de Carreres Professionals 
 

 
 
Avinguda Diagonal, 696, 08034 Barcelona, España 
Ensenyament superior 
 
Web: http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE 
 
 
 

La missió de l’Oficina de Carreres Professionals és millorar l’ocupabilitat dels 

estudiants de la Facultat d’Economia i Empresa, i amb aquest objectiu posem en 

contacte estudiants amb organitzacions mitjançant la gestió de pràctiques externes, i 

la formació de competències i sobre el mercat de treball, sempre amb uns estàndards 

d’excel·lència acadèmica. 

  

http://www.ub.edu/CarreresProfessionalsFEE


 Fira Virtual d’Ocupació 2021 

35 
 

 

Oficina de Relacions Internacionals 
 

 
 
https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/ 
 

Correu àrea outgoing: outgoing.fee@ub.edu 
Corrreu àrea incoming: incoming.fee@ub.edu 
Telèfon: +34 93 402 43 26 

 
A l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat trobaràs un equip compromès amb la 

internacionalització del centre i de tots els seus col·lectius. Cada curs acadèmic atenem un gruix 

de més de mil estudiants, entre estudiants entrants i sortints i tant els que es troben realitzant 

la seva mobilitat com els que estan en el procés de participació en les convocatòries de mobilitat 

internacional i preparació de la seva sol·licitud. A més, som molt actius en l’anàlisi de les aliances 

que s’estableixen, no només pel que fa a la seva qualitat sinó també en relació a l’anàlisi de les 

preferències de l’alumnat alhora de decidir les seves destinacions i treballem per tal de 

mantenir, potenciar i millorar la xarxa de partenariats del centre i l’oferta de places. Portem anys 

treballant en aquesta àrea, que ens apassiona, i considerem profundament enriquidora 

l’experiència de participar als programes de mobilitat internacional, tant pel valor acadèmic com 

personal que aporta a qui hi participa. Així, en aquesta línia de vocació envers l’atenció a l’usuari 

i de convicció en relació als avantatges d’aquests programes, intentem vetllar també per a 

millorar l’experiència de la mobilitat en sí, amb un procés de revisió dels processos continu, de 

promoció de la mobilitat internacional i de participació en tots aquells programes i accions que 

puguin contribuir positivament al procés d’internacionalització de la Facultat i els seus 

col·lectius. 

 
 
 

https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/
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Alumni UB 
 

 
Gran Via de les Corts Catalanes, 582, 08011 Barcelona, EspañaFundada en 
2006Ensenyament superior 
Més de empleatshttps://www.alumni.ub.edu/ 
 
Web: www.alumni.ub.edu 

 

Alumni Universitat de Barcelona és l’associació oficial de tots els i les exalumnes de la Universitat 

de Barcelona i els seus centres adscrits. Ofereix una cartera de serveis d’orientació i 

assessorament a la carrera professional, borsa de treball, activitats formatives (seminaris, 

conferències, tallers) i preus preferents en formació continua, ja sigui en la oferta de màsters i 

postgraus que té la UB i els seus centres adscrits, ja sigui en idiomes a través de l’Escola 

d’Idiomes Moderns, o en esports a través d’Esports UB, entre d’altres. 

  

http://www.alumni.ub.edu/
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 StartUB!  
 

 
Carrer de Pascual i Vila, 08028 Barcelona, España 
Fundada en 2014 
1 - 10 empleats 
Web: http://www.ub.edu/startub 

 
 

Coordinem, impulsem i desenvolupem totes les activitats relacionades amb l’emprenedoria en 
la Universitat de Barcelona. T’ajudem a generar idees innovadores, desenvolupar projectes i 
iniciatives que tinguin un impacte positiu en el món i crear la teva pròpia carrera fent el que més 
t’apassiona. 
 

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. 

http://www.ub.edu/sae/
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Màsters i Postgraus 
 

 
 
Avinguda Diagonal, 690, 08034 Barcelona, España 
https://www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/masters-universitaris 
 
L’oferta acadèmica de postgrau de la Facultat d'Economia i Empresa per al proper curs acadèmic 
2021-2022 és àmplia, diversa i de qualitat, tant en màsters universitaris, com en Executive 
Education (màsters i postgraus propis). Registra el teu interès en un dels programes de la facultat 
aquí: https://www.ub.edu/economiaempresa-forms/mastersuniversitaris.html o contacta'ns al 
xat per a més informació i orientació! 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. La UB és la líder estatal en els principals 
rànquings internacionals. La Facultat contribueix de manera decisiva a l’assoliment d’aquesta 
posició. En concret, la nostra universitat és líder al país en rànquings com, per exemple, el QS 
World University Rankings i l’Academic Ranking for World Universities. Aquest rang s’assoleix 
per la qualitat de l’oferta formativa i per la qualitat de la recerca. La UB School of Economics, la 
UB Business School i la UB School of Sociology agrupen la recerca i l’ensenyament de postgrau 
internacional en economia, empresa i sociologia. La Facultat compta amb un important nombre 
de grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya i amb centenars d’investigadors 
actius. Viu l'experiència de fer un màster a la UB! 
https://www.youtube.com/watch?v=Tz91tnmv07g 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Tz91tnmv07g
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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


 Fira Virtual d’Ocupació 2021 

40 
 

 

9.- Estadístiques 
 

 
 

 
 
La major afluència d’estudiant va ser de 10:00 a 12:00 hores del  dia. 
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Conferències agendades  
  

 

Empresa o entitat Conferencia Data i hora Usuaris  
agendats  

Assistents 
reals 

FEE Carreres 
Professionals 

Benvinguda 2021-04-21 09:45:00 51 48 

FEE Carreres 
Professionals 

Benvinguda 2021-04-21 09:45:00 34 48 

EY Comienza tu carrera 
profesional en EY 

2021-04-21 10:00:00 84 80 

Mars Get to know our Graduate 
Programs 

2021-04-21 10:45:00 53 61 

Mazars Mazars, the smart choice 2021-04-21 11:30:00 54 Gravació 
Alumni  Ja ets graduat/da? La borsa de 

treball de la Universitat de 
Barcelona!!! 

2021-04-21 12:00:00 44   

SIMON-KUCHER & 
PARTNERS 

SIMON-KUCHER&PARTNERS 2021-04-21 12:15:00 45 60 

Deloitte Descubre Deloitte 2021-04-21 13:00:00 71 76 
FEE Carreres 
Professionals 

Gestionem les teves 
Pràctiques! 

2021-04-21 14:00:00 47 29 

FEE Oficina de 
Relacions 
internacionals 

Mobilitat i pràctiques 
internacionals 

2021-04-21 15:00:00 25 15 

GD Potencia tu Empleabilidad con 
GD 

2021-04-21 16:00:00 33 30 

FEE Carreres 
Professionals  

Aspectes acadèmics de les 
pràctiques externes i cloenda 

2021-04-21 17:00:00 26 14 
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Inscripció ofertes 
Empresa Oferta Nº de 

inscrits 
Abante Asesores 
Distribución A.V. S.A. 

Asesoramiento Corporativo 8 

Abante Asesores 
Distribución A.V. S.A. 

Asesoramiento Patrimonial y Planificación Financiera 9 

Abante Asesores 
Distribución A.V. S.A. 

Consejero Financiero 18 

Abante Asesores 
Distribución A.V. S.A. 

Personas (RRHH) 5 

BDO Auditor Junior 31 
BDO Beca Risk & Advisory Services 37 
Bové Montero y Asociados Asesor/a Contable 4 años de experiencia 1 
Bové Montero y Asociados Asesor/a Fiscal con nivel C1 Italiano 2 
Bové Montero y Asociados Auditor/a 4 
Cuatrecasas Prácticas grado 2022 9 
Cuatrecasas Prácticas máster de acceso 2022 1 
Danone Company BtheOne Finance Program 51 
Danone Company BtheOne Internship Porgram 39 
Danone Company BtheOne Operations Program 12 
Danone Company BtheOne Sales & Marketing Program 40 
Essity Supply Planner 15 
EY Consultoria Septiembre 43 
EY Junior Auditoria 27 
EY Prácticas Auditoria 23 
FEE Carreres Professionals Presentació candidatura al Programa EUS (ADE i Economia) 3 
GARRIGUES Garrigues 24 
GARRIGUES Oferta Garrigues 1 
GD PRÁCTICAS CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 34 
GD PRÁCTICAS GESTIÓN MERCANTIL (Paralegal) 6 
GD PRÁCTICAS RRHH (RELACIONES LABORALES) 9 
GD ÚNETE A #GDTeam 29 
IMC TOYS Assistant Brand Manager- Convenio de prácticas 11 
IMC TOYS Assistant Digital Planner- Convenio de prácticas 10 
IMC TOYS Ecommerce Assistant- Convenio de prácticas 11 
IMC TOYS Marketing Internacional Assistant- Convenio de prácticas 11 
Inbenta Pràctiques equip lèxic 7 
Mazars Beca auditoría 10 
Mazars Beca legal 8 
Mazars Estudiantes y recién graduados (Alicante, Barcelona, 

Bilbao, Madrid, Málaga, Valencia, Vigo) 
23 

Penguin Random House 
Grupo Editorial 

Becario Comunicación 22 

Penguin Random House 
Grupo Editorial 

Becario Edición 17 
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Penguin Random House 
Grupo Editorial 

Becario Marketing 28 

Penguin Random House 
Grupo Editorial 

Becario Recursos Humanos 13 

Penguin Random House 
Grupo Editorial 

Nuevos editores 35 

PricewaterhouseCoopers, 
S.L., 

Auditoría Financiera New Joiners 2021 51 

SIMON-KUCHER & 
PARTNERS 

Associate Consultant - September 2021 38 

URÍA MÉNÉNDEZ 
ABOGADOS, S.L.P. 

Pràctiques d'estiu a l'equip de Dret Laboral i de Dret 
Públic-Administratiu 

5 

URÍA MÉNÉNDEZ 
ABOGADOS, S.L.P. 

Uría Menéndez busca alumnes per fer les pràctiques del 
Màster d'Accés a l'Advocacia 

2 
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7. Valoracions del Fira Virtual d’Ocupació 
 

Empreses 

Al finalitzar la sessió en línia l’equip de Carreres Professionals van enviar una enquesta 
sobre la valoració de la fira en format digital de la valoració de l’esdeveniment a traves 
d’enllaç que et portava a un formulari del tipus Ubforms. Aquesta enquesta pretén 
valorar diferents aspectes de la fira Fòrum des d’un punt de vista tant personal com 
col·lectiu. Els resultats d’aquesta enquesta són els següents: 

 
Valora de l'1 (molt negativament) al 10 (molt positivament) els següents aspectes: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.- Atenció rebuda els dies previs a la Fira 
Virtual d'Ocupació 0 1 0 0 0 0 2 5 1 2 

B.- Atenció per part del support de taalentfy a 
les preguntes sobre l'estand 0 0 1 0 0 1 3 3 1 1 

C.- Atenció per part de Carreres Professionals 
per qüestions del estand, conferències etc. 0 0 1 0 0 1 1 2 4 2 

D.- Recepció amb l’equip Deganal de la Facultat 
a través de la Fira Virtual 0 0 0 1 2 1 2 2 1 2 

E.- Agenda d'activitat 0 0 2 0 1 0 2 3 1 2 

F.- Decoració de l'estand 0 1 0 0 0 1 3 5 0 1 

 
Valora de l'1 (molt negativament) al 10 (molt positivament) els següents aspectes: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.- El nombre de visites a l’estand per part 
d’alumnes i exalumnes ha estat el previst. 1 3 1 1 1 0 0 3 1 0 

B.- El perfil dels candidats ha estat el previst a les 
vostres ofertes 0 0 1 0 2 1 2 4 0 1 

C.- L' Interès demostrat pels visitants a l’estand és 
l'esperat 1 2 2 1 1 0 0 3 0 1 

D.- Visualització dels perfils i documentació dels 
estudiants. 0 0 1 2 1 1 3 2 0 1 

E.-Els visitants coneixien l’empresa o institució. 0 0 2 1 0 1 2 3 1 1 



 Fira Virtual d’Ocupació 2021 

45 
 

  
Valora de l'1 (en total desacord) al 10 (totalment d'acordolt positivament) els següents aspectes: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A.- En quin grau heu vist cobertes les 
vostres expectatives. 0 1 0 2 1 1 4 0 1 1 

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

1 0 1 0 0 0 1 3 4 1 

C.- Valoració general de l’edició de la Fira 
Fòrum d’Ocupació (informació prèvia al 
Fòrum, inscripció, dipòsit de material els 
dies previs, ordre del dia, dinar, etc). 

0 1 0 1 0 1 3 2 1 1 

 
Quin tipus de fira preferieu? 

Físicament 6 

Virtualment 1 

Mixta 4 

 
Voleu participar amb les activitats de desenvolupament de l'Oficina de Carreres Professionals 
realitzant una masterclass el proper curs acadèmic 

Sí 8 

No 3 

 
Teniu un programa per recent graduats a la vostre empresa? 

Sí 7 

No 3 

• Graduate Program 
• GO! Graduate Supply Chain 
• Mars Leadership Experience 
• Associate Consultant 
• Erasmus+ Pràctiques graduats 
• Mars Leadership Experience 

 
Disposeu d'un programa de pràctiques internacionals? 

Si 2 

No 7 
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Alguns comentaris de les Empreses i Entitats: 
 
En general la nostra participació ha estat satisfactòria no obstant no ens va sorprendre que per 
fer ponència s'havia de inscriu-re en modalitat patrocinador, aquest aspecte no ens va quedar 
clar. Ens va quedar el regust de tenir un espai per fer presentació de l'empresa per que els 
estudiants poguessin tenir un coneixement de primera mà de forma virtual. 
 
Bona comunicació amb la universitat i Talentfy. Haguéssim agraït tenir més dies per completar 
la informació de l'stand i saber amb més antelació l'horari de la presentació. Costa coordinar les 
agendes amb 1-2 setmanes d'antelació.  
Molt baixa participació en l'stand. La resta molt bé. 
 
 
Només vàrem rebre 1 visita al xat i va ser per comunicar una incidència d'una altra empresa... El 
xat no va servir per substituir les visites presencials //  No es van tenir prou dies d'antelació per 
decorar l'estand i pujar totes les ofertes  // Va ser molt complicat pujar cada oferta, procés molt 
llarg  // La vista del pavelló no era tal. Els alumnes no veuen un pavelló amb estands per on poder 
caminar, sinó una quadrícula amb empreses que semblen totes iguals  // No es pot triar avatar i 
sempre era una noia // CONCLUSIONS: el xat no serveix per gaire; les ofertes millor gestionar-les 
a GIPE; les conferències ja es fan habitualment a la Facultat durat el curs. 
 

Estudiants  
 
Què estudies? 

Administració i Direcció d'Empreses 40 

Economia 5 

Estadística 4 

Empresa Internacional 2 

Sociologia 3 

Màster Oficial 4 

Doctorat 1 

Altre 6 
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Estaves informat de la celebració de la Fira Virtual d'Ocupació? 

Sí 61 

No 5 

 
Com et va arribar la informació sobre la Fira Virtualum d'Ocupació? 

Web de la Facultat 3 

Web de Carreres Professionals 10 

Correu electrònic 49 

Altre via 2 

 
T´has informat prèviament sobre les empreses que assisteixen la fira? 

Sí 36 

No 30 

 
Has fet pràctiques o vols fer pràctiques? (indica) 

Sí, he fet pràctiques 14 

Encara no he fet, però vull fer pràctiques properament 46 

No he fet i no tinc intenció de fer pràctiques 7 

 
Quina és la teva valoració de la Fira ? 

1 6 

2 2 

3 3 

4 4 

5 7 

6 13 

7 12 

8 6 

9 7 

10 1 
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Adequació del perfil dels estudiants per les empreses assistents? 

Si 39 

No 18 

 
 
Quin tipus de fira prefereixes? 

Físicament 34 

Virtualment 6 

Mixta 21 

 
Comentaris 

• La idea era molt bona, però la esperava més dinàmica. Hagués estat interessant xerrades 
mes practiques, com ara estudi de casos o conèixer mes el dia a dia de les empreses. 

• Els estudiants de Comunicació i Indústries culturals de la UB no vam trobar opcions 
adequades al nostre grau, per tant la fira no va ser de gaire utilitat per nosaltres. 

• Al ni ser físicament, es fa molt més complicat obtenir informació sobre la possibilitat 
laboral en l'empresa, així que crec que malgrat la idea és bona, no hi ha d’interacció 
entre empresa i alumne, el que fa que sigui de molt poca ajuda aquest estil de fira. 

• Al pavelló de filologia i comunicació hi havia només 3 empreses, a economia 
moltíssimes més. Estaria bé igualar una mica el nombre 

• "La Fira agrupava dos facultats de UB: d’economia i de filologia. Totes les activitats 
eren enfocats als estudiants de economia, per filòlegs no era cap activitat o presentació, 
cap cosa que pugui fer útil per a seva carrera professional. 

• Des de mi parte vaig assistir totes les activitats virtuals però no vaig trobar res 
interessant per a mi." 

• No puc entendre com podeu posar les activitats del forum d'ocupació a la vegada que 
tenim classes de les assignatures. El dia del forum teniem el grup EUS (que en teoria 
haurem de buscar pràctiques properament) 6 hores de classes seguides... osigui no 
podiem assitir a les activitats determinades, i pel dia següent wncara teniem que 
preparar-nos per un examen d'econometria i una presentació oral i activitat de 
marquèting. I amb tot això que bo teniem temps per nosaltres, imagina't per poder 
assistir al forum. Una vergonya d'organització. Molt mala experiència, poca precupació 
pels estudiants. Espero que pels pròxims anys això millor-hi. 

• Hi havia poques empreses assistents 
• Poca informació de la seva oferta de pràciques y conferències molt ferragoses 
• Falta de informació previa sobre el funcionament de la fira, es va enviar  la agenda el 

dia anterior y fins al mateix dia d ela fira no saps les empreses que hi han. 
• Deixar el portal de la fira més dies per consultar les vacants de pràctiques, ja que no tots 

els estudiants aquell dia hi poden dedicar temps i ja no poden mirar quines vacants i 
empreses hi ha.... 

• Las sesiones del collaborate podían haberse dejado grabadas ya que existe la  
herramienta y dado que era online este año dadas las circunstancias hubiera sido lo 
idóneo para que la información llegara a más estudiantes que están interesados y no han 
podido conectarse por los horarios en que se realizaba. 
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• Los horarios de la fira han hecho imposible la asistencia en la misma ya que estoy en las 
prácticas de 9 a 13.00h 

• "El día de la feria no había instrucciones en los foros.  
• Nunca supe a qué hora finalizó, ya que en algunos stands las marcas no contestaban en 

sus chats.  
• Tampoco sé si contestarán a los correos y puestos a los que apliqué.  
• El formato de llenado de datos de usuario era un poco limitado." 
• No vaig rebre un recordatori i se'm va passar la fira. O el que és més probable, sí que el 

vaig rebre, però no el vaig veure. 
• No té el mateix valor, les interaccions no tenen res a veure, alguns trigaven molt a 

respondre, i això físicament no passaria, ja que seria molt més dinàmic. 
• "en general molt bé.  
• El problema és que et venen l'empresa i no parlen res de les pràctiques, ho utilitzen com 

un mitjà per captar l'atenció dels titulats per tenir mes demanda de gent que vulgui 
treballar. No expliquen com son les practiques, quins treballs es realitzaran ni res. Fan 
el paper i res més. tot molt guapo fins que els que han passat per alla et comenten la 
realitat." 

• "La versió virtual va ser una mica pobre 
• He estat estudiant del grau de Llengües Modernes a la facultat de filologia i val a dir 

que les ofertes de pràctiques extracurriculars són mínimes, realment poques per la 
quantitat d'estudiants que som.I ara amb la situació actual, inexistents." 

• Poc enfocada als estudiants d'estadística 
• Como estoy haciendo prácticas, yo hubiera asistido si lo hubierais grabado o repetido 

por la tarde. Así que no pude asistir de cara a encontrar trabajo el año que viene y no me 
ha sido de utilidad. 

• La web de la fira podria ser molt més intuïtiva i estaria bé que tots els estudiants 
interessats es poguessin informar de totes les xerrades i conferències sense haver-se de 
saltar classes. Es podria destinar un dia a la fira, per exemple. 
 

• Vaig assistir l'any passat a la fira presencial i aquest any he participat a la fira virtual i 
personalment prefereixo la presencial. A la fira online quatre o cinc empreses van fer 
una presentació i de les altres no en sé absolutament res; en canvi a la presencial era 
més fàcil anar a totes les parades a presentar-te i que es presentessin. A la fira online 
totes les empreses et dirigien a la seva web pròpia tan per veure les ofertes com per 
aplicar-hi, donant la sensació que omplir les dades a la web de la fira sigui inútil. A la 
fira presencial podies preguntar directament si tenien alguna vacant del que 
t'interessava. En definitiva, em va semblar més útil la fira presencial que la virtual, però 
la virtual també ha estat bastant bé. 

• És important que es realitzin events com aquest per proporcionar ajudes i futur als 
estudiants interessats 

• Hauríeu de posar mes ofertes pels de sociologia  
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Conclusions 
 
La Fòrum d’Ocupació va ser virtual degut a la pandèmia ha significat una possibilitat de 
continuïtat amb una dels activitats  més important que organitzem per els nostres estudiants de 
la Facultat d’Economia i Empreses. 
 
Entre les coses mes rellevants es el desitgen de tornar a la presencialitat tant per els estudiantes 
com les empreses, que valoren tenir l’oportunitat de contactar amb els estudiants. La fira va 
suposar que els estudiants gaudissin d'empreses grans a escala internacional i tenir una relació 
directe empresa - alumnes/estudiants permès entendre com han de recercar aquestes 
empreses, saber quins processos fan, que exigeixen i saber en quins aspectes s’han de formar i 
poder ser més competitiu en l'àmbit laboral i en què diferenciar-me de la resta. 
 
Durant la setmana abans a la celebració de la fira les activitats organitzades des de l’oficina van 
estar orientades al procés de realització de la fira virtual perquè els nostres estudiants puguis 
adaptar-se ràpidament a la nova plataforma.  Pel que respecte a l’esdeveniment, la sensació des 
de Carreres Professionals es que va anar força bé, cosa que corroboren les valoracions dels 
participants.  
 
Per un altre banda, publicar el catàleg amb tota la informació dels participants bastant abans, ja 
que una de les queixes de les organitzacions es que els alumnes coneixien poc les firmes i que 
van participar poc al xats d’empreses 
 
Els elements més valorats són: 

• Se ha realitzat  
• La valoració dels estudiantes està positiva 
• La prefereixen física o mixta 

Es valora molt positivament les conferencies amb els director de recursos humanes de les 
empreses patrocinadores. Volen agrair el paper rellevant dels patrocinadors d’aquest any que 
ha sigut  Deloitte, EY, Mars, MAZARS, SIMON-KUCHER@PARTNERS S.L  
 
Es molt valorat pels estudiants que les empreses incorporin temes com la importància dels valors 

i la diversitat. Diversitat pel que fa als talents de les persones, a les diferents funcions. També 

pel fet que les empreses van presentar molt bé el seu negoci. Van estar molt atentes als 

estudiants perquè els estudiants facin preguntes per així resoldre els dubtes. 
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