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1. Introducció
La Fira d’Ocupació TreballemGi està dedicada a la inserció laboral dels joves. 
L’organitza la Cambra de Comerç de Girona en el marc del Programa PICE i 
compta amb la col· laboració de la Diputació de Girona, el Servei d’Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona i està finançada pel Fons 
Social Europeu, el Ministerio de Empleo en el marc del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil i les Cambres de Comerç.

Aquesta iniciativa té com a objectiu ajudar la inserció i l’orientació laboral dels 
joves, facilitant-los el contacte amb empreses i entitats de diversos sectors.

La jornada va tenir lloc el dimecres 4 de maig del 2022, entre les 9 i les 18 h. 
Es va realitzar en format virtual a través de la plataforma per a esdeveniments 
virtuals de la Cambra de Comerç de Girona.

L’espai va permetre que els joves participessin en diferents tallers ocupacionals 
i consultessin prop de 490 ofertes de treball de diversos àmbits professionals. 

1.1. Objectius
Els objectius de TreballemGi són impulsar la inserció laboral, incentivar les 
empreses i entitats locals amb la finalitat d’inserir i orientar els joves sobre 
com cercar i assolir feina, i informar les empreses dels ajuts a la contractació.

TreballemGi vol relacionar els joves amb el teixit empresarial i experts en 
orientació ocupacional amb les finalitats de:

• Millorar l’ocupabilitat dels joves amb tallers pràctics de millora de 
currículum i marca personal.

• Posar en contacte les empreses participants amb els perfils que 
necessiten contractar.

• Informar de la realització de programes especialitzats de formació 
amb sortides laborals. 
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2. Inauguració de la Fira virtual 
TreballemGi
L'acte d'inauguració va anar a càrrec de Jaume Fàbrega, president de la 
Cambra de Comerç.

El president va donar la benvinguda a les empreses i als joves participants 
a través d'un vídeo en el qual va exposar els objectius de la fira TreballemGi. 
També va fer un breu repàs de l’oferta dels tallers que es van desenvolupar al 
llarg del dia. Finalment, va tenir unes paraules d'agraïment per a totes aquelles 
institucions i persones que han fet possible la setena edició.

Aquesta Fira, com les altres, ha estat 
possible gràcies a les institucions 
gironines: la Diputació de Girona, 
la Generalitat de Catalunya, la 
Universitat de Girona, el Servei 
d'Ocupació de Catalunya i per 
suposat, gràcies a la bona feina 
dels equips tècnics de la Cambra 
de Comerç.
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3. Activitats
Dins l’espai virtual, es van distribuir les activitats de TreballemGi en diferents 
zones:

• Expositors i ofertes de feina
• Programa (Zona Tallers)



7

3.1. Expositors i ofertes de feina

Aquesta edició va comptar amb 72 expositors (5 institucions i 67 empreses) de 
sectors molt diversos com administració i gestió, comerç, hostaleria i turisme, 
imatge personal...

Durant tot el dia, els joves van poder presentar el seu currículum, consultar les 
ofertes laborals i sol· licitar entrevistes virtuals.

Empreses participants 
Les empreses disposaven d’un espai virtual gratuït propi per realitzar les 
entrevistes de feina i atendre els joves. Les empreses estaven a disposició 
dels joves per:

• Presentació de l’empresa i dels llocs de treball que ofereixen.
• Orientació en l’elaboració del currículum explicant les exigències i les 

recomanacions.
• Orientació sobre què esperen dels candidats en les seleccions de treball.
• Acceptació de currículum i sol· licituds de feina.



8

Les 72 empreses participants foren les següents:
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3.1.1. Descripció de les empreses participants

A. C. S. INFORMÁTICOS: És una empresa de tecnologies de la 
informació, que té com a objectiu acostar la distància entre el talent 
IT i les empreses TIC. Fa més de vint anys que ajuden a cobrir totes les 
necessitats tecnològiques de les empreses líders del sector IT.

Ofertes de feina:
- Analista programador/a – remot 100%
- Analista programador/a (Kafka, Zookeeper) – remot 100%
- Analista programador/a COBOL – remot 100%
- Homologador/a d’apps virtuals
- Tècnic/a de sistemes – híbrid
- Helpdesk (Híbrid)
- Operador/a de xarxes – remot 100%
- Administrador/a de bases de dades Oracle – remot 100%
- Tècnic/a informàtic/a multidisciplinari/a

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA: Institució que té encomanada l'aplicació 
efectiva del sistema tributari estatal i duaner. La seva missió essencial 
és el foment del compliment voluntari pels ciutadans de les seves 
obligacions fiscals i la prevenció i lluita contra el frau. 

Ofertes de feina:
- Oposicions convocades per l’Agència Estatal d’Administració      
   Tributària
- Convocatòries d’ofertes d’Ocupació Pública 2021. Torn lliure

ALIMTER: Empresa dedicada a la distribució de productes alimentaris 
principalment del sector càrnic a la província de Girona i comarques 
properes; especialitzada en embotits curats, cuits, pernils, pizzes 
refrigerades i formatges.

Ofertes de feina:
- Xofer de Camió - repartidor/a

ALZAMORA GROUP: És un conglomerat familiar líder en el sector del 
packaging de cartó i de les arts gràfiques, amb forta presència nacional 
i en ple creixement internacional.

Ofertes de feina:
- Consultor/a SAP/R3
- Customer Service
- Encarregat/da de Secció
- Dissenyador/a Industrial
- Tècnic/a de Qualitat
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APARTRECEPTION, AR APARTAMENTS: És una empresa de gestió 
d’apartaments i habitatges d’ús turístic a Blanes i Lloret de Mar. 
L’empresa fa 26 anys que gestiona blocs sencers d’apartaments oferint 
els serveis propis de l’activitat turística com recepció, atenció al client, 
neteja, assistència al client i supervisió i manteniment de les
 instal· lacions.

Ofertes de feina:
- Auxiliar de Manteniment
- Netejador/a
- Ajudant de Recepció

ASCENSORS SERRA: És una empresa fundada l'any 1923 i amb seu 
social a Olot. Es dediquen a la instal· lació, manteniment, reformes 
i reparació de tota mena d'aparells elevadors, tal com, ascensors, 
ascensors industrials, plataformes elevadores de càrrega i pujaescales 
per a persones amb mobilitat reduïda.

Ofertes de feina:
- Manteniment d'ascensors i altres aparells elevadors

ASSOCIACIÓ DE TRANSPORTISTES DE GIRONA: Aglutinen el transport 
de mercaderies i de viatgers, tant de servei públic com de servei 
privat, i que representen més de 400 empreses de la província.

Ofertes de feina:
- Magatzem i repartidor/a
- Cap de tràfic/administració
- Cap de tràfic
- Xofer de camió

ASSOCIACIÓ D’HOSTALERIA TURISME I RESTAURACIÓ DE GIRONA: 
És una entitat sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure els sectors 
de l’hostaleria i la restauració. Mitjançant campanyes promocionals, 
actes i esdeveniments diversos, així com l’organització de cursos i tallers 
formatius, jornades informatives i enviament d’informació rellevant pel 
sector, l’AHTRG promociona i dona suport als establiments associats a 
la ciutat.

Ofertes de feina:
- Pastisseria Tornés - Dependent/a botiga
- El Xiringuito de l'Escribà - Cambrer/a
- El Xiringuito de l'Escribà - Cuiner/a
- Mas Marroch - wedding planner - organitzador/a d'esdeveniments
- Mas Marroch - Sala cap de setmana
- Escala Restaurant&GastroBar BOLROIG en el Port de l'Escala  - Ajudant  
   de cambrer/a
- Escala Restaurant&GastroBar BOLROIG en el Port de l'Escala - Cambrer/a



11

- Escala Restaurant&GastroBar BOLROIG en el Port de l'Escala -    
   Ajudant de cuina
- Restaurant l'Escala Restaurant&GastroBar BOLROIG en el Port de    
   l'Escala - Cuiner/a jornada completa
- L'Exquisit Factory – Cuiner/a
- El Racó d'en Pep – Cuiner/a
- El Racó d'en Pep - Cambrer/a cap de setmana
- El Racó d'en Pep - Neteja plats cap de setmana
- Restaurant Artusi - Cap de Sala
- Restaurant Artusi – Cambrer/a
- Hotel PGA Catalunya – Recepcionista
- Hotel PGA Catalunya - Cambrer/a de pis
- Hotel PGA Catalunya - Ajudant de cuina
- Hotel PGA Catalunya - Cap de Partida
- PGA Catalunya – Cuiner/a
- Cafeteria Nihm's – Cuiner/a
- Cafeteria Nimh's – Cambrer/a
- La Reserva Espai Gourmet - Cambrer/a per a botiga gourmet
- Hotel Carlemany - Departament de reserves
- Hotel Carlemany - Ajudant de cambrer
- Hotel Carlemany – Cambrer/a
- Hotel Carlemany - Ajudants de cuina
- Restaurant El Racó de Fontajau – Cuiner/a
- Hotel Carlemany Cuiner/a
- Hotel CMC Recepcionista
- Hotel CMC Cap de Recepció
- Hotel CMC Cambrer/a

AXXON: Empresa especialitzada en la gestió de la temporalitat i la 
selecció de professionals.

Ofertes de feina:
- Mosso/a de magatzem amb carnet de grua pont (H/D)
- Operari/ària CNC (H/D)
- Preparador/a de comandes amb PDA (H/D)
- Soldador/a (H/D)
- Tècnic/a Helpdesk (H/D)
- Electromecànic/a Manteniment (H/D)
- Tècnic de producció farmacèutica (H/D)
- Tècnic elèctric (H/D)
- Comptable fiscal (H/D)
- Administratiu/va tarifes (H/D)
- Tècnic/a de compres (H/D)
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BALLÓ: Empresa familiar de distribució de begudes a la província de 
Girona.
La seu principal es troba a Figueres, encara que també disposa de nau a 
Olot (la Garrotxa); és per aquest motiu que poden abastar la distribució 
en tota la província de Girona.

Ofertes de feina:
- Repartidor/a

BSBDATA – SERVEIS CLOUD: CPD (Data center) de proximitat, oferim 
serveis adaptats a les necessitats TIC dels nostres clients.

Ofertes de feina:
- Tècnic/a de sistemes – Help Desk

BY PILLOW: Cadena hotelera pionera, propulsora d'una nova forma 
d'allotjament adaptada als gustos del consumidor.

Ofertes de feina:
- Administratiu/va RRHH
- Ajudant de recepció
- Cambrer/a de pisos

CAN REGÀS: Són experts en la gestió de persones i professionals amb 
una sensibilitat especial pel col· lectiu de persones grans.

Ofertes de feina:
- Tècnic/a en atenció a les persones
- Fisioterapeuta
- Infermer/a

CARREFOUR: Cadena multinacional especialistes en l'electrònica de 
consum, informàtica, moda, esports, electrodomèstics, joguines, etc.

Ofertes de feina:
- Auxiliar de producte fresc
- Auxiliar de caixa i reposició

CAULA ALIMENTS: Fabricant d’embotits crus i curats des de 1921.

Ofertes de feina:
- Electromecànic/a Industrial
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COMEXI: Empresa familiar és un llegat, el de ser un referent industrial, i 
transmetre'l a la següent generació. Volem assolir-ho generant riquesa 
i llocs de treball de qualitat i amb un compromís amb el territori i la 
societat en la qual estem immersos.

Ofertes de feina:
- Rectificador/a
- Especialista impressió
- Electrònic Engineering
- Rectificador/a metall
- Technical 24h Engineer

CREU ROJA: Institució humanitària d’assistència privada, que forma 
part del Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja. Es 
dedica a preservar la salut, la vida i el patiment humà.

Ofertes de feina:
- Mosso/a de magatzem
- Cambrer/a
- Reposador/a de supermercat
- Caixer/a de supermercat
- Operari/ària d'impressió
- Paleta – oficial de primera
- Personal de neteja
- Personal de suport a l’aeroport
- Forner/a
- Peó del metall
- Agent de serveis auxiliars

CULTURAL CARE AU PAIR: Una xarxa Au Pair i de famílies americanes 
que ofereixen l’oportunitat de treballar, estudiar i viatjar als Estats Units.

Ofertes de feina:
- Experiència internacional de feina i estudis

DIBOSCH: Empresa dedicada al sector de la higiene professional. 
Facilitant la gestió i processos de neteja a les empreses amb sistemes 
d'estalvi de consums, noves tecnologies i productes ecològics.

Ofertes de feina:
-  Mosso/a de magatzem
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DOSKIWIS BREWING: Una fàbrica de cervesa artesana al Baix Empordà. 
Es centren a elaborar cerveses accessibles i modernes amb la qualitat 
com a prioritat. També disposen d'un espai de tast amb cuina des d'on 
ofereixen plats informals amb ingredients de proximitat.

Ofertes de feina:
- Ajudant/a cerveseria
- Cuiner/a
- Ajudant/a de cuina

EL FOMENT DE GIRONA: És un complex cultural amb espais dedicats 
a la formació, al lleure, a la gastronomia, al debat, a la reflexió... amb 
l’objectiu de fomentar la cultura, la llengua, la història i la gastronomia 
catalana.

Ofertes de feina:
- Netejador
- Cambrer/a
- Personal cuina
- Cap de Sala
- Tècnic/a en programació i producció d’esdeveniments culturals
- Tècnic/a en comunicació cultural
- Auxiliar Economat

ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS: Creen sistemes de connexió per 
als mercats de l’automoció, electrodomèstic i electrònic per a empreses 
de més de 50 països. Són un grup d’empreses amb seu a Riudellots de la 
Creu (Girona) i filials arreu del món.

Ofertes de feina:
- Tècnic/a Comercial JR
- Tècnic/a CAD-CAM
- Tècnic/a de Qualitat

EUROFIRMS: Empresa nacional de Recursos Humans de contractació 
temporal i amb milers d’ofertes de feina.

Ofertes de feina:
-  Tècnic/a de selecció en pràctiques ETT
- Tècnic/a de selecció ETT
- Administratiu/va compres – Serveis Generals
- Ajudant/a de dependent/a amb francès
- Ajudant/a obrador
- Cambrer/a
- Captador/a
- Encarregat/da de mecànica
- Tècnic/a de manteniment
- Tècnic/a de qualitat – Sector Metall
- Operari/ària muntatge -Sector Metall
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- Mosso/a de magatzem
- Operari/ària producció
- Tècnic/a control de qualitat
- Dependent/a
- Operari/ària
- Carretoner/a

FORMAR-TE: És una empresa especialitzada en la formació professional 
ocupacional i contínua, immersa en projectes de recerca per a la 
formació de nous jaciments d'ocupació amb noves professions.

Ofertes de feina:
- Docent Xarxes Socials – Community Manager
- Docent Àmbit Informàtic

FRISELVA: Empresa especialitzada en carn de porc i els productes 
derivats.

Ofertes de feina:
- Delineant projectista
- (H/D) Tècnic/a millora de processos
- Warehouse Manager
- (H/M) Tècnic/a Expedició marítim/a
- (H/M) Tècnic/a control operatiu qualitat
- (H/M) Tècnic/a facturació

FRIT RAVICH: Fabricants de patates xips, snacks i fruits secs amb marca 
pròpia i distribuïdors de marques externes d’empreses tan consolidades 
com Mars Espanya, Nestlé o Ferrero, atenent 50.000 punts de venda 
setmanalment.

Ofertes de feina:
- Consultor/a SAP Junior
- Enginyer/a de processos
- Tècnic/a  electromecànic/a

FUNDACIÓ ADECCO: Companyia de recursos humans especialitzada en 
la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat.

Ofertes de feina:
- Cambrer/a amb discapacitat
- Administratiu/a – At. Client sector banca amb discapacitat 
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FUNDACIÓ RAMON NOGUERA: Organització d’iniciativa social i sense 
ànim de lucre que té la finalitat de crear i gestionar serveis adreçats a 
persones amb discapacitat intel· lectual i a infants amb trastorns.

Ofertes de feina:
- Personal atenció directa – Llars i residències
- Infermer/a per residències
- Personal de neteja – per a persones amb discapacitat
- Jardiner/a – per a persones amb discapacitat
- Cambrer/a – per a persones amb discapacitat

FUSTECH: És una empresa jove i en ple creixement, especialitzada en la 
construcció amb fusta. L’objectiu és construir habitatges més eficients 
i sostenibles, oferint sempre un producte de màxima qualitat.

Ofertes de feina:
- Peó construcció – Muntador/a

GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS DE LES COMARQUES 
GIRONINES: És una de les associacions més actives de la província de 
Girona. Planifica i executa nombroses propostes d’interès pel carnisser 
i el seu client any rere any. Està integrat dins la Federació Catalana de 
Carnissers i Cansaladers Xarcuters que aglutina els carnissers d’arreu 
de Catalunya.

Ofertes de feina:
- Carnisser/a Xarcuter/a (Sant Feliu de Guíxols)
- Carnissers/eres i Xarcuters/eres (Olot)

GRUP ALTIMIR: Empresa dedicada al sector de la seguretat 
mediambiental i alimentària.

Ofertes de feina:
- Tècnic/a d’Higiene Ambiental

GRUP PADROSA: Amb quasi 100 anys d'història, està compost per 
un grup d'empreses dedicades a oferir serveis especials de logística, 
transport per carretera i pàrquings de seguretat.

Ofertes de feina:
- Auxiliar administratiu/va per pàrquing
- Tècnic/a de gestió de subvencions JR
- Tècnic/a de màrqueting JR
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HOTEL CLEOPATRA: És un hotel de 4 estrelles inspirat en l’antic imperi 
dels farons d’Egipte. Situat a la Costa Brava, en ple centre de Lloret de Mar.

Ofertes de feina:
- Cambrer/a BAR

IGLÉSIES ASSOCIATS: Estudi de disseny i comunicació que treballen amb 
projectes de publicitat, disseny gràfic, marques, estands, exposicions, 
projectes digitals i web, audiovisuals i continguts.

Ofertes de feina:
- Realitzador/a programador/a en realitat augmentada

KAUTEC SOLUTIONS: Empresa catalana especialitzada en el disseny, 
fabricació i comercialització de tota mena d'equips per als processos 
d'extrusió de l'alumini i amb marcada presència internacional. 

Ofertes de feina:
- Operari/ària taller elèctric
- Doble titulació Enginyeria+ADE
- Programador/a PLC
- Informàtic/a
- Projectista mecànic/a
- Muntador/a taller mecànic
- Assistent/a departament comercial
- Soldador/a
- Adjunt/a direcció tècnica
- Responsable de qualitat
- Tècnic/a SAT
- Project manager

KÖNIG: Empresa familiar, d’origen gironí, que van obrir el primer local el 
febrer de 1973. 

Ofertes de feina:
- Cap de cuina
- Encarregat/a de restaurant
- Cambrer/a de sala
- Ajudant/a de cuina
- Cambrer/a

LLET NOSTRA – RAMADERS DEL BAIX EMPORDÀ: Ramaders de la 
Cooperativa de Ramaders del Baix Empordà que produïm la llet que 
comercialitzem sota la marca de Llet Nostra. Cuiden les vaques i cultiven 
els camps per produir llet de qualitat per alimentar a les persones.

Ofertes de feina:
- Operari/ària ramader/a tractorista en granja de vaques lleteres
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MARLEX HUMAN CAPITAL: Empresa gironina que actua a tot Catalunya, 
amb més de 50 oficines repartides per tot el territori, com a gestors de 
treball temporal i com a consultora de selecció de personal.

Ofertes de feina:
- Junior Developer
- Repartidor/a
- Tècnic/a de manteniment
- Operari/ària d’embotits
- Servei Post-venda amb idiomes
- Mosso/a de magatzem
- Operari/ària industrial

MASOLIVER GROUP: Un dels grups de referència dins del sector del 
Gran Consum a Espanya.

Ofertes de feina:
- Administratiu/va Impostos Especials

METALL GIRONA: És una entitat gremial sense ànim de lucre, que 
treballa per a la defensa dels interessos de les empreses del sector del 
metall i que en l'actualitat agrupa prop de 250 empreses del sector de 
tota la província de Girona, representant a més de 7500 treballadors.

Ofertes de feina:
- Administratius/ves
- Enginyers/eres tècnics/ques
- Pintors/es industrials
- Electromecànics/ques
- Comercials
- Muntadors/es
- Serrallers/es
- Mecanitzador/a
- Soldadors/es

MINERALIA: Es dedica a l’extracció i micronització de minerals com a 
càrregues, fillers i extenders per a la indústria. És el primer productor de 
sulfat de bari natural de l’Estat, ocupant també les primeres posicions 
europees.

Ofertes de feina:
- Operari/ària de punxadores
- Grau en Enginyeria Mecànica
- Grau en Enginyeria Mecànica (valorable, però no indispensable Màster    
   en Enginyeria Industrial)
- Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
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MITISWORLD: És una Start up pionera dedicada a la digitalització a través 
de noves tecnologies.

Ofertes de feina:
- Comunicació
- Gestor/a de Projectes

MJN - NEURO: mjn-SERAS és un producte sanitari que envia un senyal 
d’avís quan el risc de crisi d’epilèpsia és elevat, a la persona afectada i als 
seus contactes de confiança.

Ofertes de feina:
- Enginyer/a informàtic/a per al tractament de senyals EEG, emmagatzematge

i gestió de les dades, consulta, eliminació i modificació.

NESTLÉ: Companyia especialitzada en l’alimentació i les begudes. Té 
l’objectiu de millorar la qualitat de vida i contribuir a un futur més saludable. 
Actualment, està present a 189 països amb més de 2.000 marques i 443 
fàbriques.

Ofertes de feina:
- Operari/ària
- Enginyer/a de projectes

NOEL ALIMENTARIA: Grup d'alimentació familiar de quarta generació 
amb seu a la Garrotxa, Girona. Amb més de 80 anys d'història, des dels 
seus orígens s’han orientat cap als seus clients i consumidors, oferint-los 
els productes que millor s'adaptin a les seves necessitats, sempre amb 
els nivells més alts de qualitat i seguretat alimentària i amb una filosofia 
constantment innovadora.

Ofertes de feina:
- Operaris/es especialistes sector alimentari
- Electromecànic/a Industrial
- Tècnics/ques qualitat planta

NOVOSTORM: Empresa de programació especialitzada en la programació 
industrial, desenvolupament d'aplicacions mòbils i webs. Ofereixen 
solucions als seus clients que automatitzen tasques o processos per tal 
de millorar la productivitat i reduir els temps d'execució i errors.

Treballen amb diversos sectors, com el farmacèutic, industrial, públic, 
construcció, serveis, etc.

Ofertes de feina:
- Desenvolupador/a full stack
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ORGANIGRAMA:  Un equip de professionals especialistes en donar 
solucions en l'àmbit dels Recursos Humans. La seva trajectòria avala 
la solidesa i la garantia dels seus serveis en selecció de personal, 
formació empresarial, treball temporal i psicologia industrial.

Ofertes de feina: 
- Ajudant repartidors Temps de Flors
- Grau en comptabilitat – Junior o recent graduat/da
- Auxiliar administratiu/va – Proveïdors i pressupostos
- Prospector/a / Promotor/a comercial Catalunya – Fix + Comissions 
    il ·limitades
- Instal ·lador/a de solucions wifi
- Administratiu/va import/export/logística (anglès + francès)
- Rus/sa nadiu/va Assistant exportació – Back Office
- Tècnic/a en màrketing digital – Accions per a l’increment de vendes
- Tècnic/a Laboral – 30/33000€
- Electromecànics/ques o mecànics/ques de manteniment
- Soldador/a Inox.
- Administratiu/va gestió de proveïdors
- Polonès/a nadiu/va – Administratiu/va
- Auxiliar administratiu/va aprovisionaments/compres industrials –  
   anglès fluïd
- Comptabilitat i Finances - Cicle Formatiu de Grau Superior i/o Grau a Girona
- Oficial Centre de Mecanitzat (zona Hostalric, Breda, Maçanet)
- Estudiant Estiu (matí i tarda 8 hores) / Mosso magatzem 3 mesos  
   (juny-juliol-agost) a Girona
- Estudiant Estiu (TARDES 4 hores) / Mosso/a magatzem (del 15 juny al  
   31 d'agost) a Girona
- Tècnic/a laboral
- Coordinador/a de transport i logística amb anglès

OSG SERVEIS GRUP: És una empresa fundada l’any 1994 i la seva activitat 
és el sector dels Serveis. Obra, Instal· lacions, Canalització, Reformes i 
Bastides són les seves principals línies de negoci des dels seus inicis.

Ofertes de feina:
- Instal· lador/a Energies Renovables
- Administració
- Encarregat/ada d’Obres
- Electricista/Lampista
- Tècnic/a de gas
- Inspeccions periòdiques

OTC ENGINEERING: És una empresa tecnològica especialitzada en 
solucions de Connectivitat i IoT pels sectors de la Mobilitat, Automoció, 
Pharma, e-Health i Indústria.

Ofertes de feina:
- Junior Project Manager
- Junior Automatization Engineer
- Junior Embedded Engineer
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PGA CATALUNYA RESORT: És un golf resort a Girona amb una àmplia 
oferta d’instal· lacions.

Ofertes de feina:
- Recepcionista amb francès i anglès
- Operari/ària manteniment
- Ajudant de cuina
- Ajudant de cambrer/a

PREVENCIÓ LABORAL GREMI SLU: És una empresa acreditada per 
la Generalitat de Catalunya amb el núm. SP 001/98-G  com a servei 
de prevenció aliè amb gran implantació a les províncies de Girona i 
Barcelona. Va ser el primer servei de prevenció aliè acreditat a Girona.

Ofertes de feina:
- Personal administratiu
- Infermer/a
- Infermer/a del treball
- Graduat/da en medicina
- Metge/ssa de treball

PRODUCTES CONCENTROL: Empresa química formada per tres 
grans àrees diferencials: alimentació, desemmotllants i especialitats 
químiques.

Ofertes de feina:
- Adjunt/a manteniment
- Tècnic/a control qualitat
- Operari/ària de producció
- Operari/ària logístic/a

RESTAURANT CASA MARIETA 1892: Està situat a la Plaça Independència 
de Girona, a tocar del Barri Vell i del Centre de Benvinguda d’Informació 
Turística de la ciutat.

Ofertes de feina:
- Cambrer/a avançat/ada en atenció al client en sala i menjador
- Cuiner/a avançat/ada – cuina – ajudant secció partida obrador 
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RESTAURANT MIRAMAR: Està situat a Llançà. L’experiència de Miramar 
es pot degustar de diferents formes. Mitjançant la carta (una visió 
renovada de la cuina més tradicional) o mitjançant dos menús: el menú 
degustació (un viatge per l’univers creatiu més recent de Paco Pérez) i 
el menú tradició (una versió més reduïda i amb propostes de la carta).

Ofertes de feina:
- Ajudant de sommelier
- Cambrer/a

RESTAURANT PROBOCADOR: Situat al cor de la ciutat de Girona. 
Reformat i inaugurat el setembre de 2015, ofereixen cuina local i 
mediterrània.

Ofertes de feina:
- Cambrer/a
- Ajudant de cuina

RIBAS ÀLVAREZ: Firma d'advocats, assessors fiscals, i consultors 
amb uns amplis serveis que cobreixen totes les necessitats d'àmbit 
legal i econòmic de l'empresa, amb modernes instal· lacions i equip 
professional.

Ofertes de feina:
- Tècnic/a fiscal societats
- Tècnic/a informàtica/a gestió
- Gestor/a administratiu/va i sinistres (Mediació d’assegurances)

ROBERLO: És una empresa familiar especialitzada en el 
desenvolupament, fabricació i venda de pintura i altres solucions per al 
repintat de l'automòbil i per a aplicacions industrials.

Ofertes de feina:
- Operari/ària de neteja
- Operari/ària de producció
- Tècnic/a de control de qualitat
- Tècnic/a de manteniment
- Mosso/a de magatzem
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ROTIMPRES: Indústria gràfica ubicada a Aiguaviva. Es dediquen a la 
impressió de revistes, catàlegs i diaris pel mercat nacional i el mercat 
francès, col· laborant amb les editorials més importants del país.

Ofertes de feina:
- Operari/ària manipulats gràfiques
- Operari/ària arts gràfiques

SAMBA HOTELS: Cadena hotelera formada per l’Hotel Surf-Mar i l’Hotel 
Samba.

Ofertes de feina:
- Ajudant Cuiner/a
- Cuiner/a
- Ajudant Cambrer/a

SANT DALMAI S.A.U: Va néixer l’any 1964 com a un projecte de dos amics 
lligats al món de la xarcuteria. La cerca de l’excel· lència i la innovació 
formen part de l’ADN de Sant Dalmai des dels seus inicis.

Ofertes de feina:
- Controller Financer
- Electricista Industrial
- Tècnic/a I+D
- Controller Comptable
- Administratiu/va amb Anglès
- Electromecànic/a manteniment

SERSA SCCL: Neix a Girona l’any 1987 per a la prestació de Serveis Socials 
d’atenció a les personas i la comunitat. A partir del 1989 es van obrint 
noves delegacions per respondre a les demandes del mercat laboral i dels 
serveis, concretament a Blanes i a Figueres  i, el mateix any es crea una 
estructura especialitzada en formació, concretament en l’ensenyament 
teoricopràctic pel treball sociosanitari i geriàtric: SERSA FORMACIÓ. 
Actualment SERSA, S.C.C.L compta amb més 200 treballadors/res/socis 
de treball (desembre 2021) i es posiciona com a empresa de referència 
dins del sector d’atenció a les persones.

Ofertes de feina:
- 3 treballadors/es familiars per serveis de convivència
- 2 treballadors/es familiars per serveis d’atenció a domicili
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SIMON: És una multinacional amb més de 100 anys d'història i amb 
presència en més de 90 països. Són el fabricant espanyol líder de 
petit material elèctric, domòtica i dispositius iO, ill· luminació interior 
i exterior, recàrrega de vehicles elèctrics, connexions per veu i dades, 
canalitzacions i electrònica.

Ofertes de feina:
- Enginyer/a de Planificació
- Enginyer/a de Processos
- Simon Graduate Program

SISTEMES INFORMÀTICS ICON: Empresa especialitzada en el sector 
de la informàtica i la tecnologia. Dissenya, gestiona i desenvolupa 
solucions a mida en programari i sistemes.

Ofertes de feina:
- Docent en Gestió administrativa
- Desenvolupament d’aplicacions d’escriptor i/o programació web

TAVIL: Empresa especialitzada en la construcció de màquines i línies 
automàtiques d'encaixat, paletitzat i manipulació.

Ofertes de feina:
- Consultor/a Junior SAP R3
- Consultor/a Senior SAP R3
- Administratiu/va Departament SAT
- Enginyer/a Posta en Marxa i I+D
- Oficina Tècnica Elèctrica
- Oficina Tècnica Mecànica

TECNIC: Compta amb una àmplia experiència en la transformació 
metàl· lica, mecànica i de muntatges.

Ofertes de feina:
- Auxiliar Administratiu/va amb anglès
- Tècnic/a Informàtic i de Sistemes
- Responsable de Planificació dels processos productius
- Operari/ària de producció
- Personal de Neteja i manteniment
- Quality Assurance per l’Equipament per al Bio-procés
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TRANSGOURMET IBERICA: És el proveïdor d'alimentació de referència 
del sector de l'hostaleria a Europa, operant a Alemanya, Àustria, França, 
Península Ibèrica, Polònia, Romania, Rússia i Suïssa.

Ofertes de feina:
- Tècnic/a Junior AMS
- Personal de Reposició GM GIRONA
- Administrador/a Sistemes i Seguretat IT
- Tècnic/a de Qualitat (Temporal)
- Assistent/a Tècnic/a

UNIÓ D'EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ DE GIRONA (UEC): És una 
organització empresarial que aplega quasi 700 empreses del sector de 
la construcció de les comarques gironines. Un sector en ple rendiment 
i presenta una manca de mà d'obra. Des del Centre de Formació de la 
UEC s'ofereix cursos pràctics d'oficis que permeten una incorporació 
immediata a l'interessat/da.

Ofertes de feina:
- Oficials de 1a de tots els oficis de construcció
- Oficial de 1a
- Gruista
- Operari/ària de façanes
- Oficial de 1a o 2a

CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA: Treballa per millorar la competitivitat del 
teixit empresarial i econòmic de les comarques gironines. Posa a disposició 
de les empreses recursos per a la millora continuada de la seva gestió.

Ofertes de feina:
- Administratiu/va

DIPUTACIÓ DE GIRONA: Institució pública que forma part de l'administració 
local i està dotada de certes competències administratives per al govern i 
administració de la província de Girona.
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SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA: Organisme públic que gestiona 
i integra el conjunt de programes i serveis ocupacionals per mantenir i 
fomentar l’ocupació estable i de qualitat de Catalunya.

Ofertes de feina:
- Administratiu/va comptable
- Cambrer/a
- Animador/a sociocultural
- Tècnics/ques en agències de viatges
- Dependent/a botiga de menjars per emportar
- Ajudant de cuina
- Mecànic/a industrial (caldereria i muntatge)
- Ajudant de cuina avançat/da
- Ajudant de cuina
- Cambrer/a
- Operari/ària + carretiller/a amb discapacitat reconeguda
- Mecànic/a automoció (autobusos)
- Ajudant de magatzem i gestió de traspassos entre centres
- Dependent/a
- Neteja
- Peixater/a
- Enquestadors/es
- Director/a casal lleure
- Cuidador/a 20 hores setmana matí
- Ajudant/a de fleca
- Operari/ària mosso/a de magatzem
- Educador/a integrador/a social
- Personal rentaplats
- Personal forner/a
- Administratiu/va de magatzem
- Cuiner/a
- Aux. Tècnic/a educatiu/va de persones amb discapacitat intel· lectual
- Educador/a integrador/a social
- Auxiliar de residència
- Personal planxista pintor/a
- Peó construcció - muntador/a
- Responsable magatzem
- Assessor/a comercial
- Ajudant de torner/a
- Auxiliar de geriatria
- Operari/ària de manteniment
- Cuiner/a per casa de colònies
- Administratiu/ va customer service
- Representant comercial
- Netejador/a per a establiment sanitari
- Operaris/es neteja supermercat
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- Oficial/a de 1ª en lampisteria de piscines
- Auxiliar de geriatria
- Delineant amb domini de 3dmax, Sketchup, o Vray.
- Persona per a fer mercats (empresa de ferreteria)
- Operari/ària a d'instalacions  (aigua, llum, ventilacions, plaques fotovoltaiques)
- Encarregat/da neteja CP
- Director/a de casal d'estiu
- Operari/ària muntatge
- Fresador/a
- Cuiner/a
- Administratiu/va
- Soldadors/es
- Administratiu/va amb coneixements d'autocad
- Tècnic/a orientació/prospecció laboral
-  Governant/a executiu/va / corporatiu/va
- Personal manteniment edificis
- Personal animador/a cultural - urgent
- Operari/ària de producció
- Docent PRL homologat/ada metall i construcció
- Personal cuina/neteja
- Cambrer/a de pisos hotel
- Cambrer/a de sala
- Ajudant de cuina
- Ajudant electromecànic/a
- Adjunt/a direcció
- Netejador/a
- Monitor/a de menjador
- Dependent/a botiga
- Mecànic/a manteniment industrial
- Operari/ària neteja preoperativa sala/escorxador
- Electromecánico/a industrial
- Operari/ària industria càrnica
- Tècnic/a aula alafabetització
- Agent venedor/a de productes de joc de l'ONCE
- Netejador/a
- Operari/ària caps de setmana
- Gericultor/a
- Personal netejes
- Cristaller/a operari/ària de neteja
- Administratiu/va comptable 
- Auxiliar administatiu/va amb anglès 
- Auxiliar administatiu/va amb  francès 
- Terapeuta ocupacional 
- Infermer/a
- Cuidador/a de persones en institucions, en torn de nit per      
   cobrir els torns de vacances
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-  2 infermers/es 
- Tècnic/a en manteniment de piscines
- Socorristes aquàtics/ques
- Instal· ladors/es electricistes-lampistes
- Terapeuta ocupacional per residència de gent gran
- Conductor/a de furgoneta
- Cambrer/a de barra
- Infermer/a
- 10 electricistes mitja i alta tensió
- Cap de recepció
- Auxiliar de geriatria - auxiliar infermeria
- Mecànic/a de reparació de maquinària industrial
- Operari/ària elèctric/a
- Mecànic/a oficial, incorporació immediata
- Administratiu/va departament comptable gestoria
- Pintor/a
- Oficial perruquer/a unisex
- 2 fisioterapeutes amb discapacitat
- Auxiliar administratiu/iva amb discapacitat
- 4 agents comercials telefonia
- Enginyer/a en electrònica industrial 
- Ajudant en col· locació  cortines i tendals 
- 5  socorristes aquàtics/ques
- Gestor/a de projectes sector públic
- Neteja
- Expenedor/a- venedor/a Shell La Bóvila
- Col· laborador/a de botiga
- Operari/ària càrnic
- Administratiu/va girona
- Operari/ària de neteja
- Operaris/es neteja supermercat
- Tècnic/a superior de prevenció de riscos laborals (PRL)
   atenció al client
- Operari/ària producció
- Recepcionista hotel 4*
- Auxiliar d'infermeria
- Mecànic/a oficial 2a
- Recepcionista de nit per hotel 4*
- Assistent/a administratiu/va polivalent
- Treballador/a familiar
- Personal de sala restaurant
- Operari/ària neteja
- Netejador/a d'habitacions
- Conductor/a d'articulat
- Operari/ària lampisteria zona girona
- Repartidor/a sector alimentació en horari nocturn
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- Mosso/a de magatzem
- Personal gelateria
- Cuiner/a
- Peó tancaments d'alumini i PVC
- Dietista hospital
- Cambrer/a d'habitacions
- Auxiliar de control de qualitat
- Tècnic/a de sistemes
- Administratiu/va per al departament comptable d'una  
   gestoria
- Personal perfils oracle SQL (PM, postventa, implantació)
   per Girona, Barcelona o Màlaga. Teletreball
- Cambrer/a
- Ajudant de cuina
- Conductor/a tren turístic
- Desenvolupador/a Java Backend integracions
- Administratiu/va per al Departament  de Comptabilitat  
   d'una gestoria
- Auxiliar taquilla estacions de Renfe, zona Girona  
   (substitucions)
- Instal· lador/a oficial/a Palafrugell
- Desenvolupador/a d'aplicacions web j2ee
- Aprenent/a d' instal· lador/a Palafrugell
- Project manager
- Cambrer/a
- Responsable de magatzem
- Jardiner/a
- Netejador/a residència
- Personal ajudant cuina
- Administratiu/va comptable
- Mecànic/a
- Cuiner/a
- Auxiliar servei i neteja
- Pintor/a
- Mecànic/a industrial
- Mosso/a magatzem
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SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A GIRONA: Institució que els correspon 
exercir les funcions de comunicació, col· laboració i cooperació amb 
la respectiva comunitat autònoma i amb les Entitats Locals i, en 
particular, informar sobre la incidència en el territori dels programes de 
finançament estatal.

Ofertes de feina:
- Feina pública inclusiva
- Professions laborals
- Direcció i Gestió de Polítiques Públiques
- Impuls de la Indústria de la Cultura
- Relacions Internacionals i Comercials
- Enfortiment del sistema penitenciari
- Infraestructures i Ecosistemes resilients
- Infraestructura i Transició Ecològica
- Modernització del sistema fiscal
- Transformació digital
- Cohesió Social
- Sanitat i Vigilància de la Salut
- I+D+I

UNIVERSITAT DE GIRONA: L’Oficina Universitat Empresa és un servei 
de la Universitat de Girona adreçat a afavorir la inserció laboral dels 
estudiants i titulats universitaris oferint orientació professional i tallers 
per facilitar la seva incorporació al mercat laboral i l'emprenedoria.
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3.2 Programa 

09:00 - 09:15
INAUGURACIÓ
A càrrec de Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç de Girona  

09:05 - 18:00
AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DEL PICE
Informa’t dels ajuts a la contractació del Programa PICE 

09:05 - 18:00
APUNTA’T A LES OFERTES DE FEINA I FES L’ENTREVISTA
Tot el dia podràs apuntar-te a les ofertes de feina del teu interès i fer l’entrevista

09:05 - 18:00
NETWORKING EMPRESARIAL
Vídeos informatius de les empreses 

10:00 - 11:00
COM FER DEL TEU HOBBY LA TEVA PROFESSIÓ
La FoodLovers – creadora de contingut digital 
Experiència personal d’èxit - Animar als joves emprenedors - Suport als 
creadors de contingut digital

11:30 - 12:30
COMUNICACIÓ I EMOCIÓ PER SUPERAR UNA ENTREVISTA DE TREBALL
Fran Rojas – educador social 
Comunicació formal - Gestió emocional d’una entrevista - Llenguatge verbal i 
no verbal - Aptituds i actituds decisives

13:00 - 14:00
CREA L’STORYTELLING PERFECTE PER A L’ENTREVISTA DE FEINA
Soraya Martínez – psicòloga i orientadora laboral 
Claus de l’storytellling - L’storytelling a la recerca de feina - Passes per crear un 
storytelling - Creació d’un banc propi d’històries d’alt impacte

14:30 - 15:30
PUNTS CLAU PER A CREAR LA TEVA MARCA PERSONAL
Elisabeth Abadal – orientadora professional UdG 
Que és el Personal Branding? - La importància d’establir la teva pròpia marca - 
Com crear o potenciar la teva marca personal - Com diferenciar-te de la resta

16:00 - 17:00
TREU EL MÀXIM RENDIMENT DEL LINKEDIN
Núria Sanllehí Puig – orientadora professional UdG 
Objectius i finalitat del Linkedin - Edició del teu perfil professional - Consells 
per a trobar feina

18:00
CLAUSURA
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3.2.1 Tallers

TALLER 1
COM FER DEL TEU HOBBY LA TEVA PROFESSIÓ
Participants: 92

La FoodLovers va exposar quin ha estat el seu recorregut personal fins a 
arribar a treballar com a creadora de continguts digitals i com ha arribat a fer 
del seu hobby la seva professió.

El taller Com fer del teu hobby la teva professió va anar a càrrec de:

-  Sònia Carmona (La FoodLovers), creadora de contingut digital.
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TALLER 2
COMUNICACIÓ I EMOCIÓ PER SUPERAR UNA ENTREVISTA DE TREBALL
Participants: 74

En aquest taller, es va parlar sobre la importància de la gestió emocional quan 
s’està en un procés de recerca de feina o en l’àmbit laboral.

El taller Comunicació i emoció per superar una entrevista de treball va anar 
a càrrec de:

- Fran Rojas, educador social.
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TALLER 3
CREA L’STORYTELLING PERFECTE PER A L'ENTREVISTA DE FEINA
Participants: 49

En una entrevista de feina, les experiències viscudes són molt importants. 
Una de les eines clau per guanyar seguretat és l’Storytelling. La Soraya 
Martínez va donar eines als joves per poder crear un propi banc d’històries 
d’alt impacte i d’aquesta manera, superar una entrevista de feina amb èxit.

El taller Crea l’Storytelling perfecte per a l'entrevista de feina va anar a 
càrrec de:

- Soraya Martínez, psicòloga i orientadora laboral.
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TALLER 4
PUNTS CLAU PER CREAR LA TEVA MARCA PERSONAL
Participants: 31

En aquest taller, es van donar eines als joves per poder gestionar la seva marca 
personal. També es va exposar la importància del Personal Branding i com se 
li pot treure profit.

El taller Punts clau per crear la teva marca personal va anar a càrrec de:

- Elisabeth Abadal, orientadora professional de la Universitat de Girona. 
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TALLER 5
TREU EL MÀXIM RENDIMENT DEL LINKEDIN
Participants: 40

A l’últim taller, els joves van poder aprendre què és la xarxa social LinkedIn i 
quina és la seva utilitat a l’hora de buscar feina. També, es van donar algunes 
pautes per poder ser més visible.

El taller Treu el màxim rendiment del Linkedin va anar a càrrec de:

- Núria Sanllehí, orientadora professional de la Universitat de Girona.
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4 . Impacte en els 
mitjans de comunicació
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5. Anàlisi de les ofertes laborals
La Fira d’Ocupació Juvenil TreballemGi en format virtual va oferir un total de 
490 ofertes.

GRÀFIC 1
Nombre d’ofertes de treball oferides per cada empresa participant.

CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA
DIPUTACIÓ DE GIRONA

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A GIRONA

UNIVERSITAT DE GIRONA
A.C.S INFORMÁTICOS

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA
ALIMTER

ALZAMORA GROUP
APARTRECEPTION

ASCENSORS SERRA
ASETRANS

ASSOCIACIÓ HOSTALERIA TURISME 
I RESTAURACIÓ DE GIRONA

AXXON:
BALLÓ

BSDATA – SERVEIS CLOUD
BYPILLOW

CAN REGÀS
CARREFOUR

CAULA ALIMENTS
COMEXI

CREU ROJA
CULTURAL CARE AU PAIR

DIBOSCH
DOSKIWIS BREWING

EL FOMENT DE GIRONA
ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS

EUROFIRMS
FORMAR-TE

FRISELVA
FRIT RAVICH

FUNDACIÓ ADECCO
FUNDACIÓ RAMON NOGUERA

FUSTECH
GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS DE LES

COMARQUES GIRONINES
GRUP ALTIMIR

GRUP PADROSA
HOTEL CLEOPATRA

IGLÉSIES ASSOCIATS
KAUTEC SOLUTIONS

KÖNIG
LLET NOSTRA – RAMADERS DEL BAIX EMPORDÀ

MARLEX PEOPLE ETT
MASOLIVER GROUP

METALL GIRONA
MINERALIA

MITISWORLD
MJN-NEURO

NESTLÉ
NOEL ALIMENTARIA

NOVOSTORM
ORGANIGRAMA

OSG SERVEIS GRUP
OTC ENGINEERING

PGA CATALUNYA RESORT
PREVENCIÓ LABORAL GREMI

PRODUCTOS CONCENTROL
RESTAURANT CASA MARIETA

RESTAURANT MIRAMAR
RESTAURANT PROBOCADOR

RIBAS ÀLVAREZ
ROBERLO

ROTIMPRES
SAMBA HOTELS

SANT DALMAI FOOD COMPANY
SERSA
SIMON

SISTEMES INFORMÀTICS ICON
TAVIL

TECNIC
TRANSGOURMET IBERICA

UNIÓ D’EMPRESARIS DE LA CONSTRUCCIÓ

0 60402010 30 50 70 1301109080 100 120 140 160150 170

0 60402010 30 50 70 1301109080 100 120 140 160150 170
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El Gràfic 2 mostra el tipus de formació acadèmica requerida per les diferents 
ofertes laborals de la Fira TreballemGi. Es pot observar que el 21% (100 ofertes) no 
especifiquen la necessitat d’una titulació, un 31% (157 ofertes) demanen disposar 
d’un títol de Batxillerat, Formació Professional o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o 
Superior, un 22% (108 ofertes) especifiquen tenir una titulació universitària i un 
26% (125 ofertes) requereix comptar amb els estudis bàsics (ESO).

GRÀFIC 2
Formació requerida per les diferents ofertes laborals.

Finalment, en el Gràfic 3 es pot observar l’experiència mínima que és 
requerida en les ofertes laborals de la Fira TreballemGi. El 40% (195 ofertes) 
no és imprescindible tenir experiència prèvia. El 35% (169 ofertes) demanen 
comptar amb 6 o menys mesos. El 12% (61 ofertes) demanen un mínim d’1 any, 
el 7% (35 ofertes) demanen 2 anys mínim i el 6% (30 ofertes) demanen que es 
compti amb 3 o més anys d’experiència.

GRÀFIC 3
Experiència mínima requerida en les ofertes laborals.

26% ESO

CFGM/CFGS/Batxillerat

Estudis universitàris

No imprescindible

No impresidible experiència

6 mesos experiència o menys

1 any experiència

2 anys experiència

3 anys experiència o més

21%

31%

22%

40%

35%

12%

7%
6%
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6. Campanya a les xarxes socials
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TikTok
272.166 impressions
1.859 clics

DADES GENERALS DE XARXES

Instagram
696 clics
55.056 d'abast
110.640 impressions
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7. Dades generals de participació 
     i vídeo resum 
Al següent enllaç es pot veure el vídeo resum de la setena edició de TreballemGi:

www.youtube.com/watch?v=2bC7YBzU_pA

DADES GENERALS DE PARTICIPACIÓ

   589 registrats
   78 participants majors de 30
   439 participants menors de 30
   72 expositors (5 institucions i 67 empreses)
   296 joves inscrits a Garantia Juvenil 
   490 ofertes publicades
   2.232 sol· licituds d’entrevistes
   18.000 visites a la web
   22 minuts 31 segons de durada mitjana de visita



firavirtual.treballemgi.cat

Organitza:

Col· laboren:


