Speed Recruitment
ESEIAAT, 16 de maig de 2018
eseiaat.upc.edu

Acte de
reclutament
de talent de
l’ESEIAAT
per a
empreses i
estudiants

Distribució de taules

matí
12:00h - 12:30h

Sala Actes edifici TR5

Presentació d’empreses
en intervals de 2 minuts

12:30h - 14:00h

Hall edifici TR5

Torn lliure d’entrevistes

1
2
3
4
5
6
7
8

Enginyers Industrials de Catalunya
La Mútua dels Enginyers
Emprèn UPC
UPC Alumni
Enginyers Barcelona
Essity Spain
ESTAMP
Johnson Controls-Hitachi
Air Conditioning Spain

9
10
11
12
13
14
15

Kautex Textron Ibérica
Kostal Eléctrica
RUBI
Rücker Lypsa (Edag Group)
Sistel Control
Venair Iberica
Bosch Sistemas de Frenado

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

tarda
Accés
C. Colom 11

COM FUNCIONA
L’acte es desenvolupa en dos torns, de matí i de tarda, i es divideix en dues
parts per torn. A la primera, estudiants i empreses es reuneixen a la sala
d’actes, on cada empresa fa una presentació de 2 minuts 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.

14:00h - 14:30h

Sala Actes edifici TR5

Presentació d’empreses
en intervals de 2 minuts

14:30h - 16:00h

Hall edifici TR5

Torn lliure d’entrevistes

1
2
3
4
5
6
7
8

Enginyers Industrials de Catalunya
La Mútua dels Enginyers
Emprèn UPC
UPC Alumni
Enginyers Barcelona
Comercia Global Payments
HP
Volotea

9
10
11
12
13
14
15

SEAT
Zero 2 Infinity
Ames
Marfeel
ELECNOR
S.E.A
Everis

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

#lateva_eseiaat
#speed_eseiaat

eseiaat.upc.edu

Ames

Bosch Sistemas de Frenado

Presentació de l’empresa

Perfil demanat

Desde 1951, AMES se dedica a la
fabricación y venta de componentes
metálicos sinterizados. Nuestra sede social
se encuentra en la localidad de Sant Feliu
de Llobregat (Barcelona).

•
•

Enginyer mecànic
Enginyer d’automatització

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, siendo nuestros
principales productos los siguientes:
•
Componentes mecánicos e hidráulicos
•
Piezas dentadas
•
Piezas magnéticas dulces
•
Piezas de acero inoxidable
•
Filtros y componentes metálicos
porosos
•
Cojinetes autolubricados sinterizados

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
•
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

Enginyeria Industrial

Bosch Sistemas de Frenado S.L.U.
Apartado de Correos 1098
Valportillo I, nº 7
28108 ALCOBENDAS (Madrid)
Sector: Siderometal·lúrgic Auxiliar
Automoció
www.boschempleo.com

#lateva_eseiaat
#speed_eseiaat

eseiaat.upc.edu

Comercia Global Payments

Elecnor

Presentació de l’empresa

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% i, en aquest moment, ens trobem
en plena fase d’expansió i de disseny i
desenvolupament de nous serveis per als
nostres clients.

El més important per a nosaltres és el valor
afegit que aporten les persones del nostre
equip. No importa si no tens experiència
prèvia, si tens inquietud i vols aprendre
formant part d’un gran projecte, aquesta és
la teva oportunitat! Quin valor aportes tu?
A Comercia Global Payments busquem
persones responsables i amb gran
capacitat per treballar en equip, a més de
compartir un desig constant de millora
continua e innovació. Busquem persones
proactives i entusiastes, amb ganes
d’aprendre i que afrontin els reptes amb
entusiasme.

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

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

A l’actualitat, els seus 13.500 professionals
imprimeixen en totes les actuacions de
la companyia els valors d’innovació,
sostenibilitat i qualitat total.

Perfil demanat
•

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.
La seva expansió internacional li ha portat
a realitzar operacions a 50 països, tant
a través d’empreses participades i filials
situades a l’exterior, com de projectes
generats directament des d’Espanya.

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

#lateva_eseiaat
#speed_eseiaat

eseiaat.upc.edu

Essity Spain
Presentació de l’empresa
Essity es una empresa líder a nivel global
cuya visión es mejorar el bienestar a través
de soluciones para la salud y la higiene.
El grupo desarrolla, produce y vende
productos y soluciones de cuidado
personal, de tisú para el consumo y la
higiene personal.
Estos productos se comercializan en
aprox. 150 países bajo diversas marcas
internacionales de prestigio como TENA y
TORK, y otras marcas como Leukoplast,
Colhogar, Libero, Libresse, Lotus,
Nosotras, Saba, Tempo, Vinda y Zewa.
Es líder de mercado en unos 90 países.

Estamp
Las áreas de negocio son Consumer
Goods, Hygiene Professional, Health
&Medical solutions.
500 M de personas usan nuestros
productos cada día.

Perfil demanat
•

Enginyeries elèctriques, electròniques,
mecàniques, automatització,
industrials, químiques, paperera

Perfil demanat

Mastering heat and noise

•

Estamp contributes to customer success
by providing innovative solutions in thermal
and thermo-acoustic insulation helping
automakers build successful global brands.
Manufacturing more than 22 million heat
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.
Come join our global family
As a member of the Estamp team, you will
work in an exciting industry in a culture of
innovation and teamwork. At Estamp, we
combine the values of a solid global family
company with the energy of an SME (small
& medium-sized enterprise).

Emplea a aproximadamente 48.000
personas.
Su sede corporativa está en Estocolmo y
cotiza en el mercado de valores.
Essity en Iberia tiene aproximadamente
1.200 empleados y una facturación de
600M€. Dispone de tres factorías: Valls
(Tarragona) con 3 Máquinas de papel y
11 líneas de producción de papel Tisú
más 2 líneas de pañales. Allo (Navarra)
con 3 máquinas de papel Tisú y 20 líneas
de producción y Telde (Gran Canaria)
con 4 líneas de producción. Tres sedes
comerciales ubicadas en Barcelona,
Madrid y Portugal.

Presentació de l’empresa

Essity Spain, SL (Sociedad Unipersonal)
Carretera de Valls a Puigpelat Km 2
43812 Puigpelat
Sector: Gran Consum
www.essity.com

Visit us in estamp.es

Enginyers industrials

ESTAMP, S.A.U
C. Aire 33 Pol. Ind. Els Bellots 08227
Terrassa (Barcelona)
Sector: AUTOMOCIÓ
http://estamp.es

#lateva_eseiaat
#speed_eseiaat

eseiaat.upc.edu

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain

Everis
Presentació de l’empresa

Perfil demanat

Presentació de l’empresa

Somos un equipo de personas
apasionadas por lo que hacen y lo que
creen de ámbito mundial; liderados por
valores y donde cualquier sueño es
alcanzable. Nuestra razón de ser son
las personas, creemos firmemente en
su desarrollo integral y son nuestro más
preciado activo, ya que sin ellos nada sería
posible. Nos inspiramos en nuestro talento,
pero también en el talento de los demás.
Creemos en la simplicidad, en lo relevante.
Buscamos resultados extraordinarios
trabajando con gente extraordinaria.
Somos personas, y nos encanta trabajar
conectados con las personas. Estamos
viviendo un tiempo sin precedentes, una
época de cambio constante y donde lo
mejor está por llegar.

•

Companyia multinacional del sector de
la Climatització on la nostra Planta de
Vacarisses s’encarrega de dissenyar
(I+D+r), testejar i posteriorment fabricar
tots els equips Industrials i Semi-Industrials
que es comercialitzen al mercat europeu.
Perfil demanat: Enginyers/
eres mecànics, elèctrics, industrials,
termodinàmics.

Perfils tècnics industrials

Perfil demanat
EVERIS SPAIN S.L.U.
Av de Manoteras, 52
28050 Madrid
Sector: Consultoría IT
www.everis.com

•

Enginyers/eres mecànics, elèctrics,
industrials, termodinàmics

Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning
Spain, S.A.U.
Ronda Shimizu, 1
Polígon Industrial Can Torrella
Vacarisses (08233)
Sector: Fabricació d’equips de
Climatització Industrials i semi-industrials
www.jci-hitachi.com

#lateva_eseiaat
#speed_eseiaat
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HP
Presentació de l’empresa
•
Qui som:
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.
• Què busquem:
We’re looking for visionaries who are ready
to make an impact on the way the world
works.
At HP, the future’s yours to create!
We are looking for Engineers who wants to
develop a professional career at HP.
• Què oferim:
HP is a proven leader in personal systems
and printing, delivering innovations that
empower people to create, interact, and
inspire like never before. We leverage our
strong financial position to extend our
leadership in traditional markets and invest
in exciting new technologies.
HP has an impressive portfolio and strong
innovation pipeline across areas such as:

• Blended reality technology - our unique
Sprout by HP will change the way people
do things
• 3D printing
• Multi-function printing
• Ink in the office
• Tablets, phablets, notebooks
• Mobile workstations
We offer Internship and Graduate programs
for technical and business profiles. We
have opportunities in all business units:
operations, R&D, Marketing, Finance,
Sales… etc.
• Terminis i contacte per als processos
de selecció de l’empresa:
Contacte: Laura Sans (University Hiring
Lead) - laura.sans@hp.com

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
http://www.hp.com

#lateva_eseiaat
#speed_eseiaat
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Kautex Textron Ibérica

Kostal Eléctrica

Presentació de l’empresa

Presentació de l’empresa

Perfil demanat

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

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 EspañaKOSPA- 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
•

Enginyeries

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

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

#lateva_eseiaat
#speed_eseiaat
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Rubí

Marfeel
Presentació de l’empresa

Perfil demanat

Presentació de l’empresa

Marfeel is one of the hottest European
start-up companies in the mobile ad-tech
world. Named as Wired Magazine’s 2015
Top 100 Startups, Inc.5000 nº 1 Fastest
Growing Marketing and Advertising Private
Company in Spain in 2017, and 16th out of
Europe’s 1000 fastest-growing companies
by the Financial Times in 2018. We are
recommended at the very top by Google
itself for our mobile design solution.
Together with our partners we have over
6 billion worldwide readers and over 20
billion page views. Our headquarters are
based in sunny Barcelona.

•

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.

Certified Google Publishing Partner
Certified Facebook Instant Articles Official
Partner

Programadors Backend i Frontend

Marfeel Solutions SL
Avda. Josep Tarradellas 20-30 6ª planta
08029 Barcelona
Sector: Mobile/ IT
www.marfeel.com

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

A RUBI busquem el lideratge i l’expansió
tecnològica, basant-nos principalment
en la riquesa i la solidesa del nostre gran
equip humà de més de 480 persones.

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

A RUBI Construim junts
un futur millor.
T’uneixes a l’equip?
Disseny, fabricació i
distribució de maquinària
i eines per a la construcció.

Germans Boada, S.A. | Telf. 936 80 65 00
Av. de les Olimpíades, 89-91, 08191, Rubí

www.rubi.com
people@rubi.com

#lateva_eseiaat
#speed_eseiaat
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S.E.A. Grup Jorsan

Rücker Lypsa SLU
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.

•
•
•

•
•
•

Grau en Enginyeria en Electrònica
Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Màster Universitari en Enginyeria
Industrial
Màster Universitari en Enginyeria de
Sistemes Automàtics i Electrònica
Industrial
Màster Universitari en Enginyeria
d’Organització
Master’s Degree in Technology and
Engineering Management
Màster Universitari en Estudis
Avançats en Disseny-Barcelona

Perfil demanat
Estudiants de Grau, Postgrau o Màster en:
•

•
•

Grau en Enginyeria de Disseny
Industrial i Desenvolupament del
Producte
Grau en Enginyeria en Tecnologies
Industrials
Grau en Enginyeria Elèctrica

Rücker Lypsa SLU
Crta del Prat nº 65
08940, Cornella de Llobregat, Barcelona
Sector: Ingeniería sector transporte
http://www.rueckerlypsa.es

Presentació de l’empresa
Venda, manteniment i reparació de vehicles
industrials. Nou projecte híbrid i elèctrics.

Perfil demanat
•

Tècnic

Servei Elèctric d’Automoció, S. L.
Pol. Ind. Colon II
C. Venus 48
08226 Terrassa - Barcelona
Sector: Automociól
www.grupjorsan.com

#lateva_eseiaat
#speed_eseiaat

eseiaat.upc.edu

SEAT
Presentació de l’empresa
SEAT es la única compañía que diseña,
desarrolla, fabrica y comercializa
automóviles en España. Integrada en el
Grupo Volkswagen, la multinacional, con
sede en Martorell (Barcelona), exporta el
80% de sus vehículos y está presente en
más de 80 países. En 2017, SEAT logró un
beneficio después de impuestos de 281
millones de euros y vendió casi 470.000
vehículos.
El Grupo SEAT cuenta con cerca de 14.700
profesionales y tiene tres centros de
producción: Barcelona, El Prat de Llobregat
y Martorell, donde fabrica el Ibiza, el León
y el Arona. Además, la compañía produce
el Ateca y el Toledo en la República
Checa, el Alhambra en Portugal y el Mii en
Eslovaquia.
La multinacional cuenta con un Centro
Técnico que se configura como un hub
del conocimiento que acoge a 1.000
ingenieros orientados a desarrollar la
innovación del primer inversor industrial en
I+D de España. SEAT ya ofrece la última
tecnología en conectividad en su gama de
vehículos y está inmersa en un proceso de
digitalización global de la compañía para
impulsar la movilidad del futuro.

Perfil demanat
•

Estudiantes de grado/master/
postgrado y graduados apasionados
por el sector de la automoción
que busquen aprender y crecer
profesionalmente en un entorno
internacional.

SEAT,S.A.
Autovía A-2, Km. 585
08760 Martorell, Barcelona
Sector: Automoción
www.seat.es

#lateva_eseiaat
#speed_eseiaat
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Sistel Control

Venair

Presentació de l’empresa

Presentació de l’empresa

Perfil demanat

SistelCONTROL es una ingeniería
especializada en la automatización y
control de procesos. Nuestros principales
clientes son las compañías farmacéuticas,
veterinarias y fabricantes de tecnología
aplicada a la salud. Ofrecemos soluciones
a medida adaptadas a las necesidades de
cada proyecto en el mercado internacional.

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.
Disposem de les certificacions de qualitat
ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 16949 i
EMAS.

•

SistelCONTROL ofrece soluciones de
control de proceso, automatización y
digitalización para la industria farmacéutica
química, biotecnología, cosmética y afines.
Nuestro know-how vertical es una de
nuestras principales ventajas competitivas,
experiencia en control de proceso en
la industria, amplio conocimiento de
las comunicaciones en tiempo real
y ciberseguridad industrial y amplia
experiencia en la implantación entornos
virtuales y cloud computing.

Sistel Control
Ctra. de Castellar 550 1º A
08227 Terrassa
Sector: Automatización
www.sistelcontrol.es

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. Es precisa tenir
coneixements d’Autocad, Anglès
(mínim nivell B2).

Perfil demanat
VENA SIL 630

Estar cursando un Grado en Ingeniería
Industrial, Postgrado o Master en las
siguientes titulaciones:
•
•
•
•

Grado en Ingeniería Eléctrica
Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática
Master Universitario en Ingeniería
Industrial
Master Universitario en Ingeniería de
Sistemas Automáticos y Electrónica
Industrial

Suitable for the transport by suction or impulsion
of liquid, semi-liquid or solid products in the
food, cosmetic, pharm and biotech industries.

HUGE VARIETY
OF SOLUTIONS
VENA SIL 650
Vena sil 630

Its high ﬂexibility and tight bending radius
make it suitable for repetitive movement in
dosing and ﬁlling machines.

Transparent wire-reinforced silicone hose

Vena sil 650
Fabric and wire reinforced silicone hose

Adaptsil
Special silicone shapes

ADAPTSIL
It solves handling system miss-alignments as
well as increased ease in hose installations.

Venair Ibérica SAU
C. Cerdanya 26
08226 Terrassa - Barcelona
Sector: Plàstics & Cautxús
www.venair.com

#lateva_eseiaat
#speed_eseiaat
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Volotea

Zero 2 Infinity

Presentació de l’empresa

Perfil demanat

Presentació de l’empresa

En Volotea hacemos que lo normal sea real:
unimos las ciudades pequeñas y medianas
de Europa entre ellas, sin necesidad de
hacer escala, mediante vuelos directos y a
precios muy competitivos. Queremos que
pases más tiempo en tu destino y menos
en el avión.

•

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.

Ofrecemos muchos destinos, vuelos
non-stop, precios justos, tiempos lógicos,
aeropuertos amigables, complicidad con
lo local y una sencilla hospitalidad. Buen
servicio a bajo coste.
Y para conseguirlo hemos reunido un
equipo de inversores y profesionales de
primer nivel y con amplia experiencia en el
sector aéreo.

Ingenieros aeronáuticos

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
•

Volotea S.A.
Aeropuerto de Asturias
33459 Castrillón, Asturias
Sector: Transporte aéreo de pasajeros
www.volotea.com

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.

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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Emprèn UPC

UPC Alumni

Presentació de l’entitat

Presentació de l’entitat

L’espai Emprèn UPC Terrassa és un
espai adreçat a l’estudiantat de la
UPC, en especial al del Campus de
Terrassa, amb l’objectiu d’assessorar
i guiar a l’estudiantat en el procés de
transformació d’una idea de negoci en
la llavor d’una empresa viable.

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:

És un projecte desenvolupat
conjuntament amb l’Ajuntament de
Terrassa.
Perfil demanat
•
•
•
•
•

Lloc de treball (7/24) durant 1 any
Edifici TR10. C. Colom 2 - Terrassa
Procés de 6 mesos d’acceleració
Formació: 10 sessions de 2 hores
Mentorització: 6 hores/mes
Reconeixement de crèdits ECTS
(graus).

- 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
•

www.upc.edu/emprenupc/es/
empren-upc-terrassa

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

#lateva_eseiaat
#speed_eseiaat
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ENGINYERS BCN
Presentació de l’entitat
Enginyers BCN és el Col·legi
d’Enginyers Graduats i Enginyers
Tècnics Industrials de Barcelona.
Formem una gran xarxa que treballa
per:
•

LA PROFESSIÓ, defensant-la i
dignificant-la, representant als
col·legiats i col·legiades que el
componen, prestigiant-la i posant
les bases de l’enginyeria del futur.

•

PELS COL·LEGIATS, protegint
els seus drets, contribuint al
desenvolupament professional
i social, donant suport i
assessorament, potenciant
l’ocupació i la formació; oferint uns
serveis especialitzats.
LA SOCIETAT, informant
objectivament i sent independents,
exercint una funció pública,
garantint la seguretat, donant
servei.

•

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
180 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.

Contacta, connecta i comparteix amb
ENGINYERS BCN!
www.enginyersbcn.cat
També ens trobareu a l’oficina que
tenim a l’Escola https://eseiaat.upc.
edu/ca/empresa/orientacio-laboral
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Enginyers Industrials de Catalunya (EIC)
Presentació de l’entitat
Enginyers Industrials de Catalunya
(EIC) representa l’Associació i el
Col·legi d’Enginyers Industrials de
Catalunya, entitats que han mantingut
una clara voluntat de servei als
enginyers industrials i a la societat.
Les nostres institucions tenen un
pes específic que es fonamenta
en la trajectòria històrica que la
professió d’enginyer ha aportat al
desenvolupament del nostre país
i al seu progrés tecnològic. Amb
aquesta base vam crear en primer lloc
l’Associació el 1863 i, posteriorment, el
Col·legi el 1950, sempre amb l’objectiu
de defensar la professió d’Enginyer i la
nostra societat.

Amb aquests propòsits i amb
l’evolució del nostre col·lectiu hem
adaptat les nostres institucions als
nous temps. Per aquest motiu hem
desplegat una àmplia oferta de serveis
que ajudin els nostres professionals en
l’entorn en què es desenvolupen, sigui
en l’àmbit laboral, familiar i/o social.

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

#lateva_eseiaat
#speed_eseiaat

eseiaat.upc.edu

Mútua dels Enginyers
Presentació de l’entitat
Mútua dels Enginyers és una entitat
asseguradora sense ànim de lucre,
fundada a 1958. 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

QUAN TU VAS,
NOSALTRES VENIM AMB
LA MILLOR ASSISTÈNCIA
DE VIATGE

Via Laietana, 39
2ª Planta
08003 Barcelona
Telf. 93.295.43.00
www.estudiaryemprenderingenieria.com
www.mutua-enginyers.com

ASSEGURANÇA
PER A ESTUDIANTS
DE MOBILITAT
INTERNACIONAL

estudiariemprendreenginyeria.com

U N M Ó N D E S E R V E I S A L VO S T R E A B A S T
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

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.

Empreses i institucions que fan possible
l’Speed Recruitment a l’ESEIAAT

GRÀCIES!

eseiaat.upc.edu/ca/empresa
empreses.eseiaat@upc.edu
eseiaatUPC
@eseiaat_upc #speed_eseiaat
eseiaat_upc
ESEIAAT
Universitat Politècnica de Catalunya
C. Colom, 1-11
08222 Terrassa, Spain

