
ESEIAAT, 15 de maig de 2019
eseiaat.upc.edu

Acte de 
reclutament 
de talent de 

l’ESEIAAT
per a 

empreses i 
estudiants



COM FUNCIONA 

L’acte es divideix en dues parts. A la primera, estudiants i empreses es reuneixen 
a la sala d’actes, on cada empresa fa una presentació d’un minut per explicar els 
perfils professionals que necessita i l’itinerari professional que ofereix. 

A la segona part, cada empresa disposa d’un espai físic, on durant una hora i 
mitja entrevista els estudiants interessats en la seva oferta. Es recomana que 
cada entrevista duri entre 5-8 minuts, i depenent de la cua. L’estudiant pot, en 
tot moment, lliurar el seu currículum a l’empresa.
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PROGRAMA
12:00h - 12:35h

12:36h - 14:00h

Sala d’Actes edifici TR1

Hall edifici TR1

Presentació d’empreses 
en intervals de 1 minuts

Torn lliure d’entrevistes

1   AMES GROUP SINTERING, S.A.
2  KAUTEX TEXTRON IBÉRICA S.L
3   KOSTAL ELÉCTRICA S.A
4   MAHLE HOLDING ESPAÑA SL 
5   -
6   APPLUS+ LABORATORIES
7   MIM ADMINISTRATION GROUP
8   ACCENTURE, S.L.U. 
9   BOSCH SISTEMAS DE FRENADO
10  ESTAMP, S.A.U
11  IMC TOYS SA
12  MICRORELLEUS SL
13  GESTLEAN CONSULTING S.L
14  GRUPO IMAN
15  GEPROELEC
16  PLASTIC OMNIUM
17  ENCHUFING
18  HP INC.

19  ELECNOR
20  MÚTUA TERRASSA
21  HENKEL IBÉRICA, S.A.
22  VENAIR IBÉRICA, S.A.U.
23  ZERO 2 INFINITY SL
24  COMERCIA GLOBAL PAYMENTS
25  RUBI
26  ENGINYERIA TEKNICS SABADELL
27  ENGINYERS BCN
28  UPC ALUMNI
29  COL.LEGI OFICIAL D’ENGINYERS 
INDUSTRIALS DE CATALUNYA
30  LA MÚTUA DELS ENGINYERS

Ordre de la presentació d’empreses a la Sala d’Actes i distribució de les taules 
d’entrevistes

DISTRIBUCIÓ DE TAULES



eseiaat.upc.edu

Presentació de l’empresa

En Accenture ayudamos a nuestros 
clientes a superar los retos más complejos 
a través de nuestros servicios líderes en 
estrategia, consultoría, digital, tecnología 
y operaciones. Colaboramos con más del 
75% de empresas del Fortune Global 500, 
impulsando la innovación para ayudar 
a mejorar la manera en la que el mundo 
vive y trabaja. Con experiencia en más 
de cuarenta sectores y en todas las áreas 
de negocio de la empresa, ofrecemos 
resultados en transformación para el 
exigente nuevo mundo digital.

Perfil demanat  

•     Aeroespacial/Industrial.

Accenture, S.L.U.    
Torre Picasso, Plaza Pablo Ruiz Picasso,

s/n Madrid
Sector:  Consulting

www.accenture.com

ACCENTURE, S.L.U.

Presentació de l’empresa

Desde 1951, AMES se dedica a la 
fabricación y venta de componentes 
metálicos sinterizados. Somos una 
empresa independiente financiera y 
tecnológicamente, con capital 100% 
nacional. Con centros productivos 
en España (Sant Vicenç dels Horts, 
Montblanc, Solsona y Tamarite de Litera), 
Hungría, USA y China, disponemos de una 
red de ventas y asistencia técnica a nivel 
mundial, que da servicio a más de 600 
clientes, situados en más de 50 países. 

AMES es uno de los líderes mundiales en 
la fabricación de componentes sinterizados 
en grandes series

Perfil demanat  

•     Enginyer mecànic
•     Enginyer d’automatització

Ames Group Sintering, S.A.    
Ctra. Laureà Miró 388
St. Feliu de Llobregat

Sector: Fabricació de peces metàl·liques 
per automoció

www.ames-sintering.com

AMES GROUP SINTERING, S.A.



Presentació de l’empresa

Applus+ Laboratories es una empresa
del sector de Ensayo, Inspección y
Certificación. Proveemos servicios
a fabricantes y desarrolladores
de sectores como aeroespacial,
tecnologías de información, o
productos eléctricos y electrónicos,
entre otros.

Applus+ es una de las empresas
líderes mundiales en inspección,
ensayos y certificación. Estamos
reconocidos como una referencia
global en calidad e integridad.
Ofrecemos soluciones para clientes
en todo tipo de sectores con el fin de
garantizar que sus activos y productos
cumplan las normas y reglamentos
medioambientales, de calidad, salud y
seguridad.

Perfil demanat 
• Estudiantes de Grado o Master/ 

Postgrado en relación con la Ingeniería 
Industrial, Telecomunicaciones, 
Electrónica, Eléctrica y Aeronáutica

LGAI Technological Center S.A.
Campus UAB – Ronda de la Font del

Carme, s/n. 08193. Bellaterra – Barcelona
(Spain)

www.appluslaboratories.com

APPLUS+ LABORATORIES

 #speedeseiaat
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Presentació de l’empresa

A Bellapart som especialistes en dissenyar 
i construir estructures singulars d’acer i 
vidre, façanes i tancaments complexos 
d’edificis amb vidre, acer, alumini, 
compòsits de fibra de carboni i altres 
materials d’alta tecnologia.

Perfil demanat

• Enginyers/eres

BELLAPART SAU 
Crta de la parcel·lària, 32, Les Preses

Sector: Construcció
www.bellapart.com

BELLAPART SAU

Presentació de l’empresa

Empresa multinacional líder en provisió 
de tecnologia i serveis. Al centre de Lliçà 
d’Amunt es desenvolupa, aplica i produeix 
el sistema de frenat pels principals 
fabricants d’automoció.  Vols incorporar-te 
a Bosch?  tant si tens en ment un semestre 
de pràctiques curriculars com extra 
curriculars, contacta amb nosaltres, hi 
trobaràs un repte adequat a tu a la nostra 
borsa de treball.

Perfil demanat 
• Enginyeria Industrial

Bosch Sistemas de Frenado S.L.U. 
Crtra Caldes a Granollers, Km 8.5, Lliçà 

d’Amunt 
Sector: Siderometal·lúrgic Auxiliar 

Automoció
www.boschempleo.com

BOSCH SISTEMAS DE FRENADO



COL·LEGI OFICIAL D’ENGINYERS INDUSTRIALS DE 
CATALUNYA

Presentació de l’entitat

L’objectiu és mantenir les relacions 
institucionals entre ambdues institucions, 
d’establir col·laboracions i d’atendre i 
orientar als estudiants d’enginyeria cap 
el mon professional. La Delegació te 
presencia setmanal en el NEXE per tal 
de coordinar totes aquestes activitats 
i actuacions, tant amb la direcció de 
l’Escola i el professorat, com amb els 
estudiants. Col·laborant en la  concessió i 
patrocini dels Premis als millors expedients 
acadèmics de Màster Universitari 
en Enginyeria Industrial i de Grau en 
Enginyeria en Tecnologies Industrials. 

Perfil demanat: 

• Estudiants de grau d’enginyeria que 
tinguin aprovats el 50 % dels crèdits 
totals i estudiants de qualsevol Màster 
d’enginyeria 

Enginyers Industrials de Catalunya (EIC) 
Advocat Cirera, 8, Sabadell
Sector: Col.legi professional

www.eic.cat

Presentació de l’empresa

Fundada al desembre de 2010 per 
CaixaBank i Global Payments, Comercia 
Global Payments, Entidad de Pago S.L., 
té com a missió proporcionar el servei de 
gestió de pagament de major qualitat del 
món, a través de fortes aliances i un gran 
compromís amb els nostres clients i els 
nostres empleats.

Estàs finalitzant els teus estudis i busques 
poder aplicar els teus coneixements teòrics 
en un entorn laboral? Vols compartir la 
teva passió amb un equip marcat per una 
cultura d’ innovació? 

A Comercia Global Payments ens 
apassiona el que fem, som líders en la 
gestió de pagaments per tot tipus de 
comerços amb una quota de mercat del 
26%.

Perfil demanat
 
• Estudiants de l’últim curs d’Enginyeria 

Industrial

Comercia Global Payments 
C. Caleruega, 102, 9º 28033 Madrid
Sector: Serveis financers i gestió de 

pagament, SAAS i tecnologia
www.comerciaglobalpayments.com

COMERCIA GLOBAL PAYMENTS

 #speedeseiaat
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Presentació de l’empresa

Som una empresa fiable i dinàmica 
amb vocació de liderar el mercat de la 
instal·lació de punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics.

Perfil demanat 

• Enginyers/eres

Enchufing
C/ Portugal 25, Cerdanyola del Vallès
Sector: Eginyeria d’Instal·lacions de 

recàrrega
www.enchufing.com

ENCHUFING

Presentació de l’entitat

Enginyers BCN és el Col·legi 
d’Enginyers Graduats i Enginyers 
Tècnics Industrials de Barcelona. 
Tot això amb l’objectiu de ser un 
referent per l’enginyeria de l’àmbit 
industrial. Proper, actiu, ben valorat, 
amb capacitat d’adaptació als canvis 
i vocació de servei als col·legiats, la 
professió i a la societat.

Ho fem sent fidels als valors que 
ens representen: el compromís, la 
integritat, l’honestedat i el respecte, 
el treball en equip, la democràcia, 
la responsabilitat, la rigororsitat  i la 
transparència, la proactivitat.

Contacta, connecta i comparteix amb 
ENGINYERS BCN!

Perfil demanat

• Estar cursant grau d’enginyeria 
d’àmbit industrial (i tenir aprovats 
120 ECTS) o haver cursat un 
Grau en Enginyeria d’àmbit 
industrial en Biomèdica, Disseny 
Industrial i Desenvolupament de 
Producte, Elèctrica, Electrònica i 
Automatització Industrial, Energia, 
Materials, Mecànica, Mecatrònica, 
Organització Industrial, Química 
Industrial, Tecnologies Industrials, 
Tèxtil - Tecnologia i Disseny Tèxtil. 
I titulats en Enginyeria Tècnica 
Industrial.

• 

Enginyers BCN
Consell de Cent, 365 - Barcelona

Sector: Col.legi professional
www.enginyersbcn.cat

ENGINYERS BCN 
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Presentació de l’empresa

Elecnor és una de les principals 
corporacions globals en enginyeria, 
desenvolupament i construcció de 
projectes d’infraestructures, energies 
renovables i noves tecnologies.

Ha diversificat les seves activitats arribant 
a diferents sectors que engloba en dues 
grans àrees de negoci. En el camp de les 
Infraestructures, la companyia duu a terme 
estudis de viabilitat, enginyeria bàsica i 
de detall, construcció, subministrament, 
instal·lació i muntatge, engegada i serveis 
d’operació i manteniment. El negoci 
concesional abasta la promoció, cerca 
de finançament i gestió d’actius de 
transmissió i generació d’energia.

Perfil demanat 

• Enginyeries Industrials y Màsters 
Enginyeria Industrial

ELECNOR,S.A
Marqués de Mondéjar, 33

28028 Madrid.
Sector: Infraestructuras, Nuevas 

Tecnologías y Telecomunicaciones
www.elecnor.com/es

ELECNOR

Presentació de l’empresa

Insulating for a cleaner mobility
Estamp enhance the achievement of their 
customers for a cleaner mobility through 
pioneering insulation solutions helping 
automakers build successful global brands. 
Manufacturing around 30 million shields 
each year, we are a leader in our field with 
a strong presence in all three-auto industry 
regions: Europe, Asia and North America.

 With more than 35 years old, Estamp 
is a global player in developing and 
producing parts based on metal stampings 
for thermal, thermo-acoustic and 
electromagnetic automotive insulation. We 
work closely with our clients to provide 
solutions that reduce heat and noise and 
eliminate electromagnetic interferences 
while optimising costs. 

 
Today, Estamp still runs in the spirit and 
values in which it was founded.

Perfil demanat 

• Enginyers Industrials 

ESTAMP, S.A.U
C. Aire 33 Pol. Ind. Els Bellots 08227 

Terrassa (Barcelona)
Sector: AUTOMOCIÓ

http://estamp.es

ESTAMP
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Presentació de l’empresa

FANUC es el fabricante líder mundial en 
automatización industrial con más de 
4 millones de CNCs y más de 550.000 
robots industriales instalados en todo el 
mundo. FANUC cuenta con más de 6.500 
empleados en todos los rincones del 
planeta. Con tres grupos principales de 
productos, FANUC es la única empresa 
del sector  que desarrolla y fabrica por sí 
misma todos sus componentes esenciales. 
Los resultados son una mayor fiabilidad del 
funcionamiento y la confianza demostrada 
por clientes satisfechos en todo el mundo. 
FANUC cuenta con más de 260 oficinas 
por todo el mundo y FANUC Iberia está 
presente en España y Portugal con oficinas 
en Castelldefels (Barcelona), Elgoibar 
(Gipuzkoa), Madrid y Oporto.

Perfil demanat 

• Enginyers/eres mecànics, elèctrics, 
industrials, termodinàmics

FANUC IBERIA SLU
Ronda Can Rabada, 23, nave 1 

Castelldefels 
Sector: Control Numeric, Robótica 

industrial i maquinaria industrial
www.fanuc.eu

FANUC IBERIA SLU

Presentació de l’empresa

FANUC es el fabricante líder mundial en 
automatización industrial con más de 
4 millones de CNCs y más de 550.000 
robots industriales instalados en todo el 
mundo. FANUC cuenta con más de 6.500 
empleados en todos los rincones del 
planeta. Con tres grupos principales de 
productos, FANUC es la única empresa 
del sector  que desarrolla y fabrica por sí 
misma todos sus componentes esenciales. 
Los resultados son una mayor fiabilidad del 
funcionamiento y la confianza demostrada 
por clientes satisfechos en todo el mundo. 
FANUC cuenta con más de 260 oficinas 
por todo el mundo y FANUC Iberia está 
presente en España y Portugal con oficinas 
en Castelldefels (Barcelona), Elgoibar 
(Gipuzkoa), Madrid y Oporto.

Perfil demanat 

• Estudiante de Ingeniera eléctrica, 
industrial , de último año, que viva 
en la zona de Terrassa, Sabadell o 
Castellar del Vallés para desarrollar 
proyectos de automatización industrial 
y proyectos ATEX.

GEPROELEC
C/Maladeta, 69 - Sabadell 

Sector: Enginyeria Elèctrica
www.geproelec.es

GEPROELEC
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Presentació de l’empresa

Som un equip internacional d’experts que, 
a través del Lean Management, guiem i 
acompanyem amb perseverança, paciència 
i passió a les organitzacions pel camí de 
l’excel·lència sostenible. 

Perfil demanat 

• Enginyeria en organització.

GestLean Consulting S.L.
Pg. dels Arbres 20 - Corbera de Llobregat

Sector: Consultoria estratègica / 
operacional 

www.gestleanconsulting.com

GESTLEAN CONSULTING S.L

Presentació de l’empresa

Som un conjunt d’unitats de negoci però, 
sobretot, som allò que hem estat capaços 
de fer pels nostres clients durant més de 
25 anys. La nostra aposta per la innovació i 
la millora continua, unit al conjunt d’unitats 
de negoci especialitzades què disposem, 
ens permet oferir als nostres clients un 
ventall de serveis integrals, eficients i 
adaptats a les teves necessitats, amb un 
nivell excel·lent de qualitat.

Perfil demanat 

• Enginyers/eres

Grupo IMAN
c/ Azcárate, 8-10 - Terrassa 

Sector: Servicios
www.imancorp.es

GRUPO IMAN

Presentació de l’empresa

Henkel opera en todo el mundo con 
innovaciones, marcas y tecnologías 
líderes en tres áreas de negocio: Adhesive 
Technologies (Adhesivos, Selladores y 
Recubrimientos Especiales), Beauty Care 
(Cosmética y Cuidado Personal) y Laundry 
& Home Care (Detergentes y Cuidado del 
Hogar).

Perfil demanat 

• Supply Chain i Logística, Manteniment, 
Qualitat, Lean Manufacturing.

Henkel Ibérica, S.A.
c/ Bilbao 72-84 - Barcelona
Sector: Indústria Química

www.henkel.com

HENKEL IBÉRICA, S.A.
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Presentació de l’empresa

At HP, we believe in the power of ideas. 
We use ideas to put technology to work 
for everyone. And we believe that ideas 
thrive best in a culture of teamwork. That 
is why everyone - at every level in every 
function, is encouraged to have original 
ideas, to express them and to share them. 
We trust anything can be achieved if you 
really believe in it, and we will invest in your 
ideas to change lives and the way people 
work. This vision is what sets us apart as a 
company. 

At HP we work across borders, and without 
limits. Global virtual teams share resources 
and pool their big ideas to solve business 
issues and meet personal goals. Everyone 
is valued for the unique skills, experiences 
and perspective they bring. That’s how 
we work at HP. And this is how ideas and 
people grow.

Perfil demanat 

• Enginyeria de telecomunicacions
• Enginyeria Aeronàutica
• Enginyeria Industrial

HP
Av. Camí de Can Graells 1-21
08174 - Sant Cugat del Vallès

Barcelona
Sector: Tecnológico 

www.hp.com

HP

Presentació de l’empresa

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. 

Perfil demanat 

• Estudiante de ingeniería industrial, 
mecánica o electrónica Estudiante de 
ingeniería especialización Organización 
Industrial

 

IMC TOYS S.A.
C/ Pare Llaurador 172, Terrassa

Sector: Joguines
imctoys.com

IMC TOYS S.A.
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Presentació de l’empresa

El grupo Kostal es una empresa 
multinacional familiar independiente de 
origen alemán con sede en Lüdenschein, 
que se estructura en cuatro divisiones 
industriales, presentes en 46 centros de 
trabajo en 21 países. La filial de España- 
KOSPA- se encuadra dentro de la División 
de Automoción, dedicada al diseño, 
desarrollo e industrialización de sistemas y 
módulos mecatrónicos, con ubicación en 
Sentmenat y con una plantilla aproximada 
de 850 personas, buscamos candidatos a 
los que les resulte de interés la siguiente 
posición.   

Perfil demanat 

• Enginyers electrònics/industrials/
mecànics/desenvolupament del 
producte

Kostal Eléctrica S.A
C/ Notari Jesús Led, 10 

Pol. Ind. Can Clapers (Sentmenat) 
08181 Barcelona

Sector: Automoció
www.kostal.com 

KOSTAL ELÉCTRICA

Presentació de l’empresa

Empresa multinacional pionera en el 
sector de automoción como fabricante 
de tanques de combustible, a través de 
soplado e inyección de plástico.

Perfil demanat 

• Enginyers/eres

Kautex Textron Ibérica
C. dels Mercaders 8 
Palau de Plegamans
Sector: Automoción
www.kautex.de/de 

KAUTEX TEXTRON IBÉRICA S.L
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Presentació de l’empresa

MAHLE is a leading international 
development partner and supplier to the 
automotive industry as well as a pioneer 
for the mobility of the future. The group’s 
product portfolio addresses all the crucial 
issues relating to the powertrain and air 
conditioning technology—both for drives 
with combustion engines and for e-mobility. 
In 2016, the group generated sales of 
approximately EUR 12.3 billion with around 
77,000 employees and is represented in 34 
countries with 170 production locations. 
In Spain we have eight locations and near 
2.000 people in our team.Our mission 
is to offer innovative mobility solutions 
that stand for clean air, fuel efficiency, 
and driving pleasure. We aim to fulfill 
this mission along the entire powertrain, 
regardless of whether the vehicle is driven 

by a combustion engine, battery, or fuel 
cell. We develop inspiring solutions for our 
customers.

Perfil demanat 

• Enginyers/eres

Mahle Holding España SL
Crta. Nacional 240, km 38 - Montblanc

Sector: Automoció
www.mahle.com

MAHLE HOLDING ESPAÑA SL

MÚTUA DELS ENGINYERS

Presentació de l’entitat

Mútua dels Enginyers proporciona 
Assessorament i gestió en la 
planificació de la protecció patrimonial, 
personal i professional.

La Mútua dels Enginyers es caracteritza 
per la recerca de la solució més 
adequada en cada cas, creant i oferint 
productes específics per als més 
joves sota la marca Inspirit Mútua. 
Proporciona un complet sistema de 
previsió social a joves estudiants, 
titulats i emprenedors, amb l’avantatge 
dels costos reduïts i la rendibilitat 
elevada. 

Alguns exemples del que ofereix la 
Mútua dels Enginyers: 
• Assegurances d’assistència en 

viatge (Erasmus) per a estudiants 
amb mobilitat internacional

• Assegurances de motocicletes, 
turismes, etc. 

• Assegurances mèdiques
• Plans d’estalvi

Via Laietana, 39 2ª Planta 08003 Barcelona
www.estudiaryemprenderingenieria.com

www.mutua-enginyers.com
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Presentació de l’empresa

Pioners a nivell mundial en oferir servei 
de làser de femtosegon en 5 eixos 
(làser d’ultra precissió). Servei de 
micromecanitzat làser, texturitzat i gravat 
industrial

Perfil demanat 

• Enginyers/eres

Microrelleus SL
C/ Pla de Fonollar, nau 5A, Sabadell

Sector: Industrial
www.microrelleus.com

MICRORELLEUS SL

Presentació de l’empresa

MIM és un empresa creada l’any 2003 
per un grup d’emprenedors amb el 
propòsit d’oferir un servei de manteniment 
competitiu. Som especialistres en diversos 
àmbits del manteniment industrial i oferim 
diferents serveis.

Perfil demanat 

• Enginyers mecànics projectistes, 

Electrics, Enginyers amb especialitat de 
manteniment industrial, Enginyers amb 
especialitat d’automatizació industrial

MIM ADMINISTRATION GROUP, S.L.
Crta. Olesa, 8, Bxs. Ullastrell

Sector: Serveis
www.mim.cat

MIM ADMINISTRATION GROUP, S. L.

Presentació de l’empresa

Atenció a les persones en atenció primaria, 
hosptial d’aguts, socisanitaria, residencial, 
sanitat privada i serveis de suport. 
Fundada l’any 1900, MútuaTerrassa és 
una entitat de benefici social que té per 
missió el servei a les persones, anticipant i 
resolent situacions i problemes relacionats 
amb la salut, l’autonomia personal o el seu 
benestar.

Perfil demanat 

• Enginyers/eres

Mútua Terrassa Serveis Corporatius 
C/ Sant Antoni, 32 Terrassa

Sector: Sanitari
mutuaterrassa.com

MÚTUA TERRASSA
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Presentació de l’empresa

Plastic Omnium’s close proximity to 
automakers around the world enables it to 
serve their needs each day, with a well-
balanced mix of global development and 
local presence. Through its investments 
and alliances, Plastic Omnium has built a 
remarkable industrial network with 24 R&D 
centers in 13 countries.

Perfil demanat 

• Enginyers/eres mecànics, elèctrics, 
industrials, de disseny i químics. 

Plastic Omnium
Crta. Nacional II, Km. 593 
Sant Andreu de la Barca

Sector: Automoció
www.plasticomnium.com

PLASTIC OMNIUM

Presentació de l’empresa

A Germans Boada, RUBI, dissenyem, 
fabriquem i distribuïm maquinària, 
eines i equipament per a la construcció, 
especialment per al tall i la col·locació de la 
ceràmica. 
Estem presentes a més de 140 països i 
disposem d’una xarxa de filials i sucursals 
arreu del món. Som una companyia que 
demostra gran respecte pels nostres 
orígens familiars i valors tradicionals, 
sempre treballant de dins cap enfora. 
Enfortint-nos a nivell local, tenim una 
concepció global i moderna, treballant 
amb projectes empresarials avançats i 
innovadors, condicions indispensables 
per a poder arribar a aconseguir els reptes 
actuals i futurs. 
RUBI consta de 3 centres de producció 
a Santa Oliva (Tarragona), Alacant i 
Guangzhou (Xina), des d’on es fabriquen i 
distribueixen els productes RUBI complint 
amb alts estàndards de qualitat.

Perfil demanat 

• Estar cursant un Grau d’Enginyeria 
Industrial, Electrònica, Mecànica 
o Informàtica, o bé estudiants de 
Postgrau i Màster relacionats amb les 
titulacions anteriors

Germans Boada, S.A.
Avinguda de les Olimpíades, 89-91

08191 Rubí, Barcelona 
Sector: Sector de la siderometal·lúriga - 
Fabricació d’eines pel tall i col·locació 

de ceràmica
www.rubi.com 

RUBÍ
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Presentació de l’empresa

El grupo EDAG, al que pertenece Rücker 
Lypsa desde 2013, es líder mundial en 
ingeniería para la industria del transporte. 
Su principal área de especialización es la 
industria automovilística y de vehículos 
comerciales. Desarrolla soluciones activas 
para implementarlas en la producción de 
la automoción del futuro. EDAG ofrece 
servicios y soluciones tanto en el desarrollo 
de vehículos, derivados y módulos, como 
en la planta de producción de los mismos. 
El Grupo se estructura a partir de las 
siguientes líneas de negocio: ingeniería de 
vehículos, soluciones para la producción y 
electricidad/electrónica.

Perfil demanat 

• Enginyers/eres mecànics, elèctrics, 
industrials. 

Rücker Lypsa SLU
Crta del Prat nº 65 

08940, Cornella de Llobregat, Barcelona
Sector: Ingeniería sector transporte 

www.rueckerlypsa.es

RÜCKER LYPSA SLU

Presentació de l’empresa

Multinacional del sector elèctric, 
electrònic i de la il·luminació. Més de 4000 
empleats per tot el món, HeadQuarter 
a Barcelona, 16 filials i 19 plantes 
productives a nivell global. Simon fa 
tota la cadena de valor del producte: 
disseny conceptual, desenvolupament 
de producte elèctric, electrònic, mecànic 
i lumínica; industrialització; producció i 
posterior comercialització a nivell nacional 
i multinacional. Ens mou la innovació 
tecnològica i el disseny, i com no podria 
ser d’una altre manera, els nostres 
productes busquen l’eficiència energètica 
en tota la seva amplitud

Perfil demanat 

• Enginyers/eres mecànics, elèctrics, 
industrials. 

Simon Holding, S.L.
C/Diputació 390-392, Barcelona

Sector: Empresa elèctrica, electrònica i 
de la il·luminació

www.simonelectric.com

SIMON HOLDING, S.L.
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Presentació de l’empresa

Teknics és una ingenieria dedicada 
desde hace más de 25 años al diseño, 
construcción e instalación de maquinaria 
especial para industria. Somos una 
empresa innovadora en tecnologias 
aplicadas a la producción, montaje, 
inspección y damos soluciones a medida 
para automatitzar procesos de producción. 
Nuestras instalaciones centrales, con más 
de 4000m2 al servicio de nuestros clientes,  
se encuentran en Barberà del Vallés 
(Barcelona). Delegaciones en la República 
Checa (Ostrava) y en Francia (Chartres). 
Trabajamos para sectores tan diversos 
como la automoción, la cosmética, 
alimentación o el médico-farmacéutico. 
Ofrecemos también soluciones en 
packaging y logística de planta.Equipo 
en continua formación e investigación 

constante de las innovaciones tecnológicas 
que se desarrollan en los sectores 
Industriales de nuestros clientes.

Perfil demanat 

• Enginyers/eres de 3er, 4rt de grau o 
alumne de màster en l’especialitat de 
mecànica, aeronàutica i industrials.  

• 

Enginyeria Teknics Sabadell, S.L.
C/Arquímedes, 12 Bis, Barberà del Vallés 

Sector: Idústria
teknics.eu

ENGINYERIA TEKNICS SABADELL, S.L.
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Presentació de l’empresa

Venair és una empresa d’enginyeria fundada 
el 1986 i amb seu central a Terrassa. Estem 
especialitzats en el disseny i fabricació de 
tubs i peces flexibles de silicona. Disposem 
de tres centres productius a Terrassa, 
Vietnam i Romania i una xarxa de més de 
30 delegacions repartides per tot el món. 
Estem especialitzats en diferents games de 
producte depenent del sector: aeronàutic, 
motor, nàutic, motors industrials, ventilació, 
cosmètic, farmacèutic, alimentació, 
biotecnologia, químic, single use, tubing, 
etc.  Som especialistes en crear solucions a 
mida depenent de les necessitats del client, 
la innovació constant és part de la nostra  
cultura empresarial. Les nostres actuacions 
i els nostres valors ens defineixen com una 
empresa respectuosa amb el medi ambient. 

 Perfil demanat 

• Estudiants d’enginyeria per al nostre 
departament tècnic. Tasques a 
desenvolupar: participació en la 
definició de la construcció de noves 
peces, participació en el disseny i 
desenvolupament de noves referències, 
creació de plànols en Autocad, 
desenvolupament de prototips, 
cotització de peces, estudis de viabilitat 
de noves referències. 

Venair Ibérica SAU
C. Cerdanya 26

08226 Terrassa - Barcelona
Sector: Plàstics & Cautxús

www.venair.com

VENAIR

ZERO 2 INFINITY

Presentació de l’empresa

Zero 2 Infinity és una empresa amb seu a 
Barberà del Vallès que està revolucionant 
l’accés a l’espai. Actualment treballa en tres 
projectes: Elevate, Bloon i Bloostar. Tots tres 
projectes tenen un aspecte en comú: els 
globus estratosfèrics. Elevate és un servei 
que ja està actiu en el que s’ofereix pujar tot 
tipus de càrregues amb globus que arriben 
sobre els 30-40km. Gràcies a Elevate es 
poden fer experiments científics i proves 
tècniques de components com antenes, 
càmeres, satèl·lits, plaques solars…

Bloostar és l’aposta de Zero 2 Infinity per 
posar satèl·lits lleugers a òrbita. La primera 
fase de Bloostar és un globus que puja a 
25km d’altitud, on s’activa el motor i porta el 
coet a òrbita.

Bloon és una càpsula de turisme espacial. 
Un globus puja Bloon i els seus tripulants 
a 36 km, d’es d’on es pot observar la 
curvatura de la Terra i la negror de l’espai en 
un viatge tranquil de cinc hores. 

Perfil demanat 

• Mechanical Engineer and Firmware 
Developer

Zero 2 Infinity SL
Marie Curie, 2, nau 14

08210 Barberà del Vallès
Sector aeroespacial

www.zero2infinity.space
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UPC ALUMNI

Presentació de l’entitat

UPC Alumni és un servei de la UPC 
que té com a objectiu principal 
potenciar el sentit de pertinença a la 
universitat dels seus titulats i titulades, 
així com oferir-los activitats, recursos i 
serveis generats a la pròpia universitat: 

- Afavorir i facilitar la inserció laboral 
dels titulats i titulades de la UPC i 
el reciclatge professional dels seus 
membres, per millorar la seva carrera 
professional, mitjançant serveis 
relacionats amb l’orientació i la inserció 
professional.

- Facilitar l’accés de les persones 
titulades als serveis que ofereix la 
Universitat i promoure el seu vincle 
amb les unitats acadèmiques que la 
constitueixen.

- Donar suport i fomentar les activitats 
dels diferents clubs Alumni dels 
centres docents de la UPC

Perfil demanat

• Titulats i titulades de totes les 
especialitats de la UPC. Estudiants 
cursant el TFG, TFM  i que puguin 
signar un contracte laboral.

www.alumni.upc.edu
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Tria Futur,
Tria ESEIAAT

L’ESEIAAT t’ofereix
10 graus | 8 màsters universitaris

Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual

+ 20 programes de doctorat 
dobles titulacions | programa d’alt rendiment

www.eseiaat.upc.edu

Segueix-nos a:



eseiaat.upc.edu
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EIC són les entitats 
professionals dels 
Enginyers Industrials 
de Catalunya, 
compromeses en el 
desenvolupament 
professional dels 
enginyers

L’Associació es va 
fundar al 1863 i el 
Col·legi al 1949

Enginyers
Industrials
de Catalunya
Associació i 
Col·legi

Col·legi al 1949

Fomentem el progrés 
de l’enginyeria i 
despleguem 
activitats de caràcter 
tècnic, científic i 
cultural

Representem els 
enginyers de l’àmbit 
industrial, defensem 
la professió i els 
seus interessos, la 
bona praxi de 
l’enginyeria i en 
regulem la seva 
pràctica

Els EIC reunim els 
professionals amb la 
indústria, l’acadèmia 
i l’administració i 
estem presents a tot 
el territori

Enginyers Industrials de Catalunya
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U N  M Ó N  D E  S E R V E I S  A L  V O S T R E  A B A S T

ASSEGURANÇA 
PER A ESTUDIANTS
DE MOBILITAT
INTERNACIONAL 

estudiariemprendreenginyeria.com

Via Laietana, 39, 2n   08003 Barcelona    
Tel. 93 295 43 00 - 662 991 085    Fax 93 310 06 38   
correu@mutua-enginyers.com    
www.mutua-enginyers.com

QUAN TU VAS, 
NOSALTRES VENIM AMB 
LA MILLOR ASSISTÈNCIA 

DE VIATGE

Assegurança mitjançada per Serpreco, Corredoria d’Assegurances, SA, vinculada a Mútua dels Enginyers. Responsabilitat civil i caució concertades. Núm. J00609 Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances.
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Empreses i institucions que fan possible
l’Speed Recruitment a l’ESEIAAT



GRÀCIES!



  
eseiaat.upc.edu/ca/empresa
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       eseiaatUPC
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       eseiaat_upc

ESEIAAT
Universitat Politècnica de Catalunya 
C. Colom, 1-11 
08222 Terrassa, Spain


