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MEMÒRIA

58 Empreses
616 Inscrits
448 Visitants
2.057 Entrevistes
430 Ofertes de feina

8a edició

FIRA D’OCUPACIÓ GIRONA 
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1. Introducció
La Fira d’Ocupació TreballemGi està dedicada a la inserció laboral. L’organitza 

la Cambra de Comerç de Girona en el marc del Programa PICE i compta amb 

la col· laboració de l’Ajuntament de Girona, 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, 

facilitant el contacte d’empreses i entitats de diversos sectors amb persones 

que estan en procés de cerca de feina. Com a novetat, aquesta edició s’ha 

obert a totes les edats. 

La jornada va tenir lloc el dimecres 23 de novembre del 2022. Per conciliar les 

ofertes de feina de les empreses amb les persones que busquen un lloc de 

treball, aquesta edició es va realitzar en format híbrid: a l’Auditori – Palau de 

Congressos de Girona, de 9 a 14 h, els inscrits van poder entrevistar-se amb les 

empreses participants; el format virtual de la fira es va allargar fins a les 18 h.

L’espai va permetre que els visitants participessin en diferents tallers 

ocupacionals i consultessin prop de 430 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 als aturats sobre 

com cercar i assolir feina, i informar les empreses dels ajuts a la contractació.

TreballemGi vol relacionar els demandants d'ocupació amb el teixit empresarial 

i experts en orientació ocupacional amb les finalitats de:

• Millorar l’ocupabilitat de les persones aturades 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 TreballemGi
L’acte d’inauguració va anar a càrrec de:

•  Jaume Fàbrega, president de la Cambra de Comerç. 

•  Jordi Camps, diputat de promoció i desenvolupament econòmic, local i

    Diplab de la Diputació de Girona.

•  Laia Cañigueral, delegada territorial del Govern de la Generalitat a          

    Girona.

•  Glòria Plana, regidora de Promoció Econòmica.

•  Albert Bramon, subdelegat del Govern a Girona.
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3. Activitats
Les activitats de TreballemGi es van distribuir en diferents zones:

• Zona Empreses i Institucions

• Zona Tallers

El següent plànol mostra l’ordenació de les empreses dins l’espai de la fira:

A > CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA
B >  AJUNTAMENT DE GIRONA
C > DIPUTACIÓ DE GIRONA
D > SOC - SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
01 > AGENCIA TRIBUTARIA
02 > ALZAMORA GROUP
03 > AMETLLER ORIGEN
04 > ARTRIS SERVEIS SOCIALS
05 > ASETRANS GIRONA
06 > ASSOCIACIÓ D’HOSTALERIA GIRONA
07 > AXXON
08 > CARREFOUR
09 > CATALANA OCCIDENT ASSEGURANCES 
10 > CAULA ALIMENTS
11 > COMEXI
12 > CONCENTROL
13 > DECATHLON
14 > DIBOSCH
15 > ECOSOL
16 > ELFOS SOFTWARE
17 > ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS
18 > EUROFIRMS
19 > FORMAR-TE
20 > FRISELVA
21 > FRIT RAVICH
22 > FUNDACIÓ RAMON NOGUERA
23 > FUNDACIÓN ADECCO
24 > FUNDACIÓN ONCE
25 > GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS DE  
          LES COMARQUES GIRONINES
26 > GREMI D'HOSTALERIA DE LLORET DE MAR
27 > GRUP MIFAS
28 > HIPRA
29 > INCORPORA GIRONA
30 > KAUTEC SOLUTIONS
31 > KAVE HOME
32 > KÖNIG
33 > MAPFRE
34 > MARLEX HUMAN CAPITAL
35 > MINERALIA - HECO
36 > NESTLÉ
37 > NOVOSTORM
38 > OTC ENGINEERING
39 > PGA CATALUNYA GOLF AND WELLNESS
40 > RANDSTAD
41 > RARSA
42 > ROBERLO
43 > ROTIMPRES
44 > SANT DALMAI FOOD COMPANY
45 > SEA TEACH
46 > SERSA
47 > SIMON
48 > SUMAR
49 > TAVIL
50 > TORREMIRONA
51 > TRANSGOURMET

A B C D
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3.1. Zona Empreses

Aquesta edició va comptar amb 58 expositors (5 institucions i 53 empreses) de 

sectors molt diversos com administració i gestió, comerç, hostaleria i turisme, 

imatge personal...

Durant tot el dia, els demandants d’ocupació van poder presentar el seu 

currículum, consultar les ofertes laborals i sol· licitar entrevistes.

Empreses participants

Les empreses disposaven d’un espai presencial amb un estand i una zona 

virtual pròpia per realitzar les entrevistes de feina i atendre els joves. Les 

empreses estaven a disposició dels visitants 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.
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Les 58 empreses participants foren les següents:



9

3.1.1. Descripció de les empreses participants

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

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:
- Customer Service
- Enginyer/a de disseny industrial i desenvolupament del producte
- Operari/ària de producció

AMETLLER ORIGEN

És una empresa jove, dinàmica i en creixement. Tenen molt clar que la seva 
prioritat implica oferir una alta qualitat en els seus productes i un excel· lent servei 
al client. 

Ofertes de feina:
- Venedor/a i atenció al client

ARTRIS SERVEIS SOCIALS

És un equip de professionals dedicat al servei de la gent gran i/o depenent, des 
del qual s’ofereixen tot un ventall de serveis necessaris per a una bona qualitat de 
vida de les persones.

Ofertes de feina:
- Auxiliar de Geriatria
- Auxiliar de la llar
- Tècnic/a sociosanitari/a atenció a persones en situació de dependència

ASSOCIACIÓ DE TRANSPORTISTES DE GIRONA 

Aglutinen el transport de mercaderies i de viatgers, tant de servei públic com 
de servei privat de la província.

Ofertes de feina:
- Administratiu/va - Comercial
- Xofer de camió
- Mecànic
- Electromecànic/a
- Conductor/a d'autobús
- Tràfic – Logística
- Conductor/a Carnet C
- Xofer de tràiler
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ASSEGURANCES CATALANA OCCIDENT

És un dels grups líders del sector assegurador espanyol i de l'assegurança de 
crèdit al món. Amb un creixement constant i una gran implantació, compta 
amb 7.400 treballadors, té presència a més de 50 països i dona servei a més de 
4.000.000 de clients. 

Ofertes de feina:
- Assessor comercial a la Garrotxa
- Assessor comercial al Pla de l'Estany
- Assessor comercial a l’Alt Empordà
- Assessor comercial al Baix Empordà
- Assessor comercial a La Selva
- Assessor comercial al Gironès

ASSOCIACIÓ D’HOSTALERIA TURISME I RESTAURACIÓ DE GIRONA

És una entitat sense ànim de lucre amb l’objectiu de promoure el sector 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.

Ofertes de feina:
- PGA Catalunya Resort - Oficial de Manteniment
- PGA Catalunya Resort - Cuiner/a
- PGA Catalunya Resort - Cambrer/a
- Del Vi Apartaments - Recepcionista
- Artusi - Cuiner/a
- Artusi - Ajudant de Cuina
- Artusi - Cambrer/a
- Artusi - Ajudant de Cambrer/a
- Hotel Costabella - Recepcionista
- B&B Montjuïc - Responsable
- Tornés - Cambrer/a
- Hotel Nord 1901 - Cambrer/a de pisos
- Hotel Balneari Prats - Cambrer/a de Pisos
- Restaurant Can General - Rentaplats
- Hotels Ultonia - Ajudant de cuina i sala per esmorzars
- Hotels Ultonia - Cambrer/a de Pisos
- Hotels Ultonia - Recepcionista
- Hotel Palau de Girona - Cap de Cuina
- Grup Saratoga - Operari de Neteja
- Grup Saratoga - Ajudant de Cuina
- Grup Saratoga - Ajudant de Cambrer

AXXON

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

Ofertes de feina:
- Tècnic/a de producció farmacèutica
- Electromecànic/a de manteniment
- Operari/ària elèctric 
- Tècnic/a de sistemes informàtics
- Administratiu/va comptable - Assessoria d'empreses
- Gestor/a vendes - Sector Telecomunicacions
- Controller facturació - Sector E-Commerce
- Tècnic/a comunicació - Col· legi Professional
- Creador/a de continguts digitals - Excel Avançat
- Lampista oficial 1ª
- Assessor/a de joies
- Preparador/a comandes
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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:
- Embotidor/a de la secció fabricació
- Operari/ària sala de pelats
- Operari/ària de sala de llescats

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:
- Pràctiques Departament d’Enginyeria
- Area manager Europe
- Assistent/a de recanvis postvenda
- Cloud Manager
- Aprovisionador/a
- Technology Owner
- Technical Engineer

DECATHLON

És una companyia i cadena francesa de distribució de material esportiu 
vinculada al grup Auchan, propietat de la família Mulliez. Els seus hipermercats 
es caracteritzen per estar ubicats arreu del món, per vendre productes al detall i 
per desenvolupar les seves pròpies marques de distribució.

Ofertes de feina:
- Responsable en formació
- Venedor/a apassionat/da dels esports

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:
- Repartidor/a – Servei postvenda 
- Mosso/a de magatzem
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ECOSOL

És l'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Girona. La seva missió és facilitar 
la inserció laboral de persones que es troben en situació de vulnerabilitat social 
i laboral des d'una empresa econòmicament rendible, en la qual es mantenen 
criteris de qualitat en la prestació de serveis i la gestió, contribuint així al 
desenvolupament sostenible en l'àmbit mediambiental, econòmic i social.

Ofertes de feina:
- Auxiliar de cambrer/a

ELFOS SOFTWARE

Especialistes en donar solucions a empreses del sector del transport, logística, 
distribució... És una de les millors solucions informàtiques per a empreses.

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 d’injecció
- Electromecànic/a Industrial
- Enginyer/a de Producte

EUROFIRMS

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

Ofertes de feina:
- Repartidor/a
- Mosso/a de magatzem
- Dependent/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:
- Auxiliar Administratiu/va
- Tècnic/a de formació
- Docents de Formació Vial

FRISELVA 

Empresa especialitzada en carn de porc i els productes derivats.

Ofertes de feina:
- Delineant projectista
- Electromecànic/a Industrial
- Tècnic/a de Reporting operacions
- Tècnic/a expedició marítim
- Tècnic/a producció planta subproductes

FRISELVA
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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:
- Tècnic/a electromecànic/a
- Administratiu/va de risc

FUNDACIÓ ADECCO

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

Ofertes de feina:
- Dependent/a amb el certificat de discapacitat
- Orientador/a laboral

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 de neteja – per persones amb discapacitat
- Jardiner/a – per persones amb discapacitat
- Cambrer/a – per persones amb discapacitat

GREMI D’HOSTALERIA DE LLORET DE MAR

És una associació sense ànim de lucre fundada en 1976, que treballa amb l'objectiu 
de donar tot el suport, assessorament i ajuda necessària al sector de l'hostaleria 
i restauració local per a fer de la nostra vila, la principal referència turística de la 
Costa Brava

Ofertes de feina:
- Personal de neteja
- Cuiner/a
- Cambrer/a
- Ajudant de cuina

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:
- Dependent/a de carnisseria per taulell Medinyà
- Carnisser/a Carnisseria Orri Olot
- Carnisseria Sergi Celrà
- Obrador Carnisseria Tocineria Mario
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GRUP MIFAS

Entitat sense ànim de lucre que treballa per a la inclusió social de les persones 
amb discapacitat física, orgànica i sensorial, en la demarcació de Girona

Ofertes de feina:
- Controlador/a pàrquing de zona blava i/o tancat
- Auxiliar administratiu/va
- Conserge per a instal· lacions esportives
- Treballadors/es familiars per a l'ajuda a domicili

HOTEL TORREMIRONA

És un hotel 4 estrelles que està envoltat de naturalesa i es troba en el cor de la 
Costa Brava. També ofereix spa amb dues piscines. 

Ofertes de feina:
- Recepcionista hotel
- Cuiner/a
- Cambrer/a de pisos
- Cambrer/a

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:
- Community Manager

INCORPORA GIRONA

És un grup format per 12 entitats socials de les comarques de Girona que 
s'encarrega de desenvolupar el programa Incorpora a través de 43 tècnics/ques
d'inserció que estan al seu servei.

Ofertes de feina:
- Borsa de treball Incorpora
- Rentaplats
- Neteja vidres

INSERTA EMPLEO – FUNDACIÓ ONCE

Grup social que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat a través de l'accessibilitat, la formació i l'ocupació

Ofertes de feina:
- Agent comercial de productes de l’ONCE amb discapacitat
- Perfil comercial: auto venda alimentació amb discapacitat
- Reparador/a calçat - duplicador/a de claus centre comercial Espai Gironès  
   amb discapacitat
- Reposador/a 20 hores de botiga amb discapacitat
- Conductor/a camió Carnet C, CAP i tacògraf con discapacitat
- Responsable de manteniment en bugaderia industrial amb discapacitat
- Personal de botiga oci/cultura amb discapacitat part time
- Governant/a hotel amb cert. de discapacitat reconeguda
- Auxiliar de caixa - reposició en Puigcerdà amb cert grau de discapacitat     
   reconeguda
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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:
- Tècnic/a SAT
- Soldador/a
- Operari/ària taller elèctric
- Oficina tècnica elèctrica
- Mecànic - muntador/a
- Projectista mecànic
- Edició de manuals (enginyeria o CF)

KAVE HOME 

És una marca de mobiliari i decoració mediterrània. Treballa per a revolucionar el 
sector del moble, el disseny i la decoració.

Ofertes de feina:
- E-Commerce Product Owner
- Enginyer/a de producte - Solidworks
- Demand & Supply Analyst
- Product designer (UX/UI)
- Talent Acquisition Specialist
- Dutch Content Specialist
- Project manager (Retail)
- Travel advisor
- Responsable de Prevenció de Riscos Laborals
- Tècnic/a d’aprovisionament
- Enginyer/a de processos logístics
- Senior studio photographer

KÖNIG

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

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

LABORATORIS HIPRA 

És una empresa farmacèutica biotecnològica enfocada en la prevenció per a la 
salut animal i humana, amb una àmplia gamma de vacunes altament innovadores 
i un servei de diagnòstic avançat

Ofertes de feina:
- Tècnic/a de producció
- Operari/ària de producció
- Tècnic/a Laboratori I+D - QUALITY
- Estudiant en pràctiques - Software Development
- Estudiant en pràctiques - Manteniment
- Auxiliar de Laboratori Girona
- Pràctiques a HIPRA - Curs 22/23 Període Oct. - Des.
- Encarregats acondicionats
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MAPFRE

Empresa multinacional espanyola dedicada al sector de l'assegurança amb 
presència en 46 països. És líder en el negoci d’automòbils, llar i empreses. 

Ofertes de feina:
- Assessors/es de clients temporals
- Executiu/va de comptes corredors
- Tramitador/a de sinistres
- Assessor/a comercial gestió patrimonial
- Executiu/va comercial de productes financers i d'inversió
- Agents comercials d'assegurances i productes financers

MARLEX HUMAN CAPITAL

Empresa gironina que actua a tota 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:
- Electromecànic/a
- Model
- Auxiliar Administratiu/va
- Tècnic/a de control de qualitat - Sector Químic
- Preparador/a de comandes
- Operaris/àries amb experiència industrial
- Mosso/a de magatzem
- Operari/ària d'embotits sense experiència

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
- Electromecànic/a de manteniment

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
- Electromecànic/a
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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:
- Programador/a d’Apps
- Programador/a d’aplicacions web – Front end
- Programador/a Industrial

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:
- Project Manager
- SW Embedded Engineer
- HW Embedded Engineer

PGA CATALUNYA RESORT

És un golf resort a Girona amb una àmplia oferta d’instal· lacions.

Ofertes de feina:
- Operari/ària manteniment
- Administratiu/va comptable
- Ajudant/a de cuina
- Ajudant/a de cambrer/a

PRODUCTES CONCENTROL

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

Ofertes de feina:
- Operari/ària de producció
- Operari/ària expedicions
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RANDSTAD ETT

Empresa de Recursos Humans que treballa per augmentar l'ocupabilitat dels 
treballadors, oferint anualment més de 600.000 hores de formació.

Ofertes de feina:
- Operari/ària sector alimentació 
- Operari/ària càrnic 
- Repartidor/a
- Mosso/a de magatzem 
- Oficial 1a d’electricitat 
- Ajudant d'electricitat 
- Operari/ària industrial
- Dependent 
- Mecànic - Muntador/a 
- Promotor/a
- Administratiu/va de banca
- Tècnic/à pastisser/a
- Mosso/a picking carretiller/a

RARSA

Empresa instal· ladora de gas amb més de 40 anys en el sector, formada per un 
equip de tècnics/ques i instal·  ladors/es qualificats/des.

Ofertes de feina:
- Tècnic/a de gas

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 producció
- Tècnic/a de control de qualitat
- Tècnic/a de dosificació
- Operari/ària de neteja
- Operari/ària de preparador de matèries primeres
- Mosso/a de magatzem
- Tècnic/a de manteniment

ROTIMPRES

Una 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:
- Elèctric - Electrònica
- Operari/ària preimpressió amb idiomes



19

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:
- Ciència i tecnologia dels aliments
- Electricista Industrial
- Comercial
- Electromecànic/a manteniment preventiu

SEA TEACH

És un reconegut centre de formació de motociclisme i llanxes elèctriques. Està 
especialitzat en petits grups i formació individualitzada, compten amb una flota 
de vaixells de formació i, també, ofereixen la possibilitat de formar-te amb la teva 
pròpia embarcació.

Ofertes de feina:
- Responsable de manteniment d’embarcacions
- Tècnic/a d’expedició marítima
- Responsable de ventes
- Mecànic de vaixells

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:
- Docents amb certificat professional d’atenció sociosanitària 
- Gericultor/a - Auxiliar - Atenció Sociosanitària en formació
- Treballador/a familiar per Serveis de convivència
- Treballador/a familiar per Serveis d’Atenció a domicili

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, il· luminació interior i exterior, recàrrega de vehicles elèctrics, 
connexions per veu i dades, canalitzacions i electrònica.

Ofertes de feina:
- Estudiant en Pràctiques
- Tècnic/a Matricer
- Tècnic/a Preparació Injecció
- Tècnic/a Manteniment Motlles
- Tècnic/a Manteniment electromecànic/a
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SUMAR

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:
- Infermer/a - Residència de gent gran
- Coordinador/a gestió - Servei d'atenció domiciliària (SAD) a la zona de la Garrotxa
- Responsable de gestió - Residència de gent gran de Sant Hilari Sacalm
- Professionals de neteja i bugaderia – Residències de gent gran de les zones de 
Girona, la Selva i l’Alt Empordà
- Auxiliar de la Llar - Servei d'atenció domiciliària (SAD) a les zones del Gironès, Pla 
de l'Estany, la Selva i l’Alt Empordà
- Treballador/a Familiar - Servei d'atenció domiciliària (SAD) a les zones del 
Gironès, Pla de l'Estany, la Selva i l’Alt Empordà
- Coordinador/a - Servei d'atenció domiciliària (SAD) Itinerant
- Gericultor/a i/o auxiliar infermeria - Residències i Centres de gent gran a les 
zones de Girona, la Selva i l’Alt Empordà
- Fisioterapeuta - Centre de dia de gent gran d'Anglès
- Director/a Tècnic/a - Residència de gent gran de Cassà de la Selva
- Treballador/a social - Nova residència de gent gran a la zona del Begues
- Gericultor/a i/o auxiliar infermeria – Residència de gent gran a la zona de Ribes 
de Freser 

TAVIL

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

Ofertes de feina:
- Oficina Tècnica Elèctrica
- Administratiu/va Departament SAT
- Oficina Tècnica Mecànica
- Tècnic/a SAT
- Enginyer/a Posta en Marxa i I+D

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 Laboral 
- Tècnic/a Export 
- Administratiu/va de Control de Preus 

TWOTIMES

Startup especialitzada en la digitalització d'esdeveniments, capaç d'oferir 
solucions tecnològiques a empreses.

Ofertes de feina:
- Gestor de Projecte 
- Marketing Junior 
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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:
- Orientador/a – Psicòleg/a
- Administratiu/va

SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ

Organisme públic que té com a objectiu el disseny i desenvolupament de projectes 
de formació i inserció laboral a nivell local, al municipi de Girona

Ofertes de feina:
- Carnisser/a
- Recanvista (sector automoció)
- Auxiliar administratiu/va per al Departament Laboral
- Comptable

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.

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:
- Docent d'activitats bàsiques de logística magatzem
- Comercial telefonia
- Vigilant de seguretat privada
- Coordinador/a d'actes per a centre cultural
- Adjunt departament comptabilitat i administració
- Ajudant de cuina
- Dependent/a sector alimentació
- Ajudant de cuina i neteja
- Professor/a per a batxillerat
- Gericultor/a
- Operari/ària de neteja
- Tècnics/ques maquinistes en enquadernació
- Professor/a de ball
- Instal· lador/a amb carnet de gas
- Cuidador/a 35 h
- Cuidador/a 20 h
- Monitor/a centre de dia
- Promotors/res campanya de Nadal
- Socorristes per temporada d'estiu 
- Peó amb certificat de discapacitat 
- Auxiliar de geriatria
- Caps de menjador o mestres de sala
- Banyistes - socorristes 
- Auxiliar administratiu/va centres educatius
- Subaltern/a a centres educatius
- Operaris/àries fàbrica
- Auxiliar administratiu/va (amb certificat de discapacitat)
- Comercial alimentació retail
- Traductor/a
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- Docent màrqueting digital i xarxes socials
- Auxiliar neteja d'instal· lacions (Oferta persones amb discapacitat)
- Auxiliar expedicions producte acabat (Oferta persones amb discapacitat)
- Auxiliar magatzem (Oferta persones amb discapacitat)
- Auditor/a júnior
- Operari/ària de neteja
- Personal de neteja
- Auxiliar de serveis Persones Mobilitat Reduïda (Oferta persones amb     
   discapacitat)
- Agent comercial sector industrial – Oferta persones amb discapacitat
- Delineant
- Xofer tràiler (Oferta persones amb discapacitat)
- Secretari/ària de Direcció
- Personal de neteja
- Personal serveis manteniment i neteja
- Operari/ària de neteja
- Monitor/a centre de dia
- Personal de neteja
- Promotor/a
- Personal farmacèutic, en general (OT SOC)
- Cap de cuina
- Ajudant de cuina
- Promotor/a
- Personal comptable
- Carnisser/a
- Perruquer/a unisex
- Vigilants de seguretat amb tip vigent
- Ajudants d'operari/ària muntador/a
- Programador/a SAT
- Quadrista tècnic/a elèctric
- Enginyer/a elèctric/a
- Peó nàutic 
- Mecànic oficial per a taller d'automoció 
- Dependents de peixateria 
- Reposadors/res d'hipermercat 
- Perruquers/es unisex
- Recepcionista
- Treballador/a social
- Cambrer/a de sala
-  Instal· lador/a de sistemes reg automatitzats
- Netejador/a (Oferta persones amb discapacitat)
- Tècnic/a esquí alpí
- Cuidador/a
- Informador/a juvenil
- Cuidador/a de residència
- Cuidador/a de residència
- Personal de neteja d'oficines i apartaments
- Auxiliar administratiu/va
- Caixer/a
- Personal d'atenció al públic
- Ajudant de cuina
- Auxiliar de geriatria
- Formador/a de prevenció de riscos laborals bàsic
- Operaris/àries de producció
- Instal· lador/a electricista-lampista
- Personal neteja
- Dependent/a moto-recanvista
- Repartidor/a
- Professional de l'administració per a gestoria
- Peó de neteja i manteniment
- Treballador/a social
- Carnissers/es per a carnisseria islàmica halal
- Netejador/a
- Encofrador/a
- Conductor/a de camió
- Dependent/a negoci d'alimentació i suport a la cuina
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- Mecànic nàutic
- Serraller/a oficial de 3a.
- Tècnic/a de manteniment
- Orientador/a prospector/a especialista en migració
- Cambrer/a
- Instal· lador/a electricista-lampista
- Operari/ària neteja industrial
- Tècnic/a d'intermediació laboral i intervenció directa amb joves
- Repartidor/a
- Administratiu/va comptable
- Peó/na construcció - muntador/a
- Ajudant de cuina
- Coordinador/a de residència
- Recepcionista de residència
- Gericultor/a

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.
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3.2. Zona Tallers

TALLER 1

COM ACONSEGUIR TREBALLAR EN EL QUÈ T’AGRADA!

Participants: 105

En aquesta sessió es van donar pautes i eines per autoconèixer-se millor i 

definir quina és la feina que més s’ajusta el perfil propi.

El taller Com aconseguir treballar en el què t’agrada va anar a càrrec de:

- Elisabeth Abadal, orientadora professional de la Universitat de Girona.
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TALLER 2

TREBALL I ESPORT. RESILIÈNCIA

Participants: 25

En aquesta conferència es va relacionar l’esport amb l’empresa a partir de 

l’experiència de l’Anna Comet a la Marathon des Sables.

El taller Treball i Esport. Resiliència va anar a càrrec de:

- Anna Comet, esportista i mare treballadora.
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TALLER 3

ESCAPE ROOM: DE QUÈ TREBALLA EN DANIEL?

Participants: 74

- Maria Ramos, Elisabet Quintà i Elisabeth Estany, orientadores laborals de 

l’Oficina Jove de La Selva
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TALLER 4

COM FER ENTREVISTES (SOBRETOT) VIRTUALS – TALLER PRÀCTIC

Participants: 54

En aquest taller pràctic es van donar eines per conèixer-se a un mateix 

d’aquesta manera poder-se afrontar una entrevista laboral.

El taller Com fer entrevistes (sobretot) virtuals va anar a càrrec de:

- Mireia Clemente, psicòloga i formadora en gestió de persones.
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TALLER 5

ÉS HORA DE SER LLIURES. PER UNA ELECCIÓ PROFESSIONAL LLIURE 

D’ESTEREOTIPS

Participants: 55

Aquest taller tenia l’objectiu de trencar els diversos estereotips que porten a 

les persones a escollir la línia professional.

El taller És hora de ser lliures. Per una elecció professional lliure d’estereotips 

va anar a càrrec de:

- Soraya Martínez, psicòloga i orientadora laboral.
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TALLER 6

FES-TE UN SELFIE! TRUCS I CONSELLS PER FER UN CV PER 

COMPETÈNCIES 

Participants: 30

A l’últim taller, es van donar trucs i consells per fer un currículum per 

competències.

El taller Fes-te un selfie! Trucs i consells per fer un CV per competències va 

anar a càrrec de:

- Gemma Nicolau, orientadora juvenil del Servei Municipal d’Ocupació.
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4 . Tancament de la Fira 
    d'Ocupació TreballemGi

En l’acte de finalització de la Fira TreballemGi de Girona es realitzà un SORTEIG 

de 2 SMARTWATCH entre tots els participants.

5. Dades generals de participació 
     i vídeo resum 
Al següent enllaç es pot veure el vídeo resum de la setena  

edició de TreballemGi: https://youtu.be/yqjrRYhhlCs

DADES GENERALS DE PARTICIPACIÓ

674 registrats

228 participants majors de 30

388 participants menors de 30

58 expositors (6 institucions i 52 empreses)

+200 inscrits a Garantia Juvenil

430 ofertes publicades 

2.057 sol· licituds d’entrevistes
Veure el vídeo

resum
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7. Anàlisi de les ofertes laborals
La Fira d’Ocupació TreballemGi va oferir un total de 430 ofertes. En el Gràfic 1 

mostra el nombre d’ofertes de treball que oferien cadascuna de les empreses 

participants en la fira.

GRÀFIC 1

CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA
SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ

DIPUTACIÓ DE GIRONA
SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA

SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A GIRONA
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

ALZAMORA GROUP
AMETLLER ORIGEN

ARTRIS SERVEIS SOCIALS
ASETRANS

ASSEGURANCES CATALANA OCCIDENT
ASSOCIACIÓ HOSTALERIA TURISME 

I RESTAURACIÓ DE GIRONA
AXXON

CARREFOUR
CAULA ALIMENTS

COMEXI
DECATHLON

DIBOSCH
ECOSOL

ELFOS SOFTWARE
ESCUBEDO CONNECTION SYSTEMS

EUROFIRMS
FORMAR-TE

FRIT RAVICH
FUNDACIÓ ADECCO

FUNDACIÓ RAMON NOGUERA
GREMI DE CARNISSERS I XARCUTERS DE LES 

COMARQUES GIRONINES
GREMI D’HOSTALERIA DE LLORET DE MAR

GRUP MIFAS
HOTEL TORREMIRONA
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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 12% (51 ofertes) no 

especifiquen la necessitat d’una titulació, un 38% (165 ofertes) demanen disposar 

d’un títol de Batxillerat, Formació Professional o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o 

Superior, un 22% (93 ofertes) especifiquen tenir una titulació universitària i un 

28% (121 ofertes) requereix comptar amb els estudis bàsics (ESO).

GRÀFIC 2

Finalment, en el Gràfic 3 es pot observar l’experiència mínima que és 

requerida en les ofertes laborals de la Fira TreballemGi. El 44% (188 ofertes) 

no és imprescindible tenir experiència prèvia. El 27% (115 ofertes) et demanen 

comptar amb 6 o menys mesos. El 13% (58 ofertes) et demanen un mínim d’1 

any, el 9% (37 ofertes) et demanen 2 anys mínim i el 7% (32 ofertes) demanen 

que es compti amb 3 o més anys d’experiència.

GRÀFIC 3
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8.Campanya a les xarxes socials

DADES GENERALS DE XARXES

TIKTOK
    336.104 impressions 

   1.572 clics 

INSTAGRAM 
   701 clics 

   67.504 d'abast 

   161.857 impressions
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9. Suports gràfics i recull fotogràfic 
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www.treballemgi.cat




