SECTOR BENESTAR I IMATGE PERSONAL
PORTALS D’OCUPACIÓ ESPECIALITZATS
Artero
www.artero.com

Borsa de treball amb ofertes a nivell estatal, relacionades amb el
món de la perruqueria.

Beauty Market
www.beautymarket.es

Portal d’ocupació amb ofertes per a professionals de l’estètica i la
perruqueria. Nivell estatal.

Pelujobs
www.pelujobs.es

Portal d’ocupació d’àmbit internacional on es troben ofertes de
feina relacionades amb la perruqueria i l’estilisme.

Sports Jobs Catalunya
www.sportsjobs.cat

Portal amb ofertes de treball vinculades al món esportiu.

DIRECTORIS WEB D’EMPRESES DEL SECTOR
Barcelona és moda
www.barcelonaesmoda.com
Gimnasios de Barcelona
www.gimnasiosbarcelona.org

Portal creat per la Cambra de Comerç de Barcelona com a punt
de trobada per a les empreses i professionals del sector de la
moda. Hi ha directori d’empreses de perruqueria, cosmètica,
estètica, accessoris i complements i entitats professionals.
Directori de gimnasos i centres de ioga, pilates, arts marcials, etc.
De la província de Barcelona. Es pot consultar per districtes o bé,
per comarques colindants a la capital.

Planet look
www.planetlook.com

Web del sector de la perruqueria i estètica que disposa d’un
directori d’empreses.

Portal de Belleza
www.portaldebelleza.com

Portal amb directori d’empreses de bellesa i salut.

AUTOCANDIDATURA
Avon
www.avon.es

Empresa especialitzada en la venda directa de productes de
bellesa.

Centre Cínic Mir Mir
www.ccmir-mir.com

Centre de cirurgia plàstica i estètica.

Clínica Belodonte
www.belodonte.es

Centre Odontològic ubicat a Barcelona. Disposa de borsa de
treball a la seva web.

Clínica Londres
www.clinicalondres.es

Especialistes en medicina estètics, on cerquen diferents
professionals de la salut.
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DIR
www.dir.cat

Centres esportius especialitzats en el món del fitness i wellness.

Eurofitness
www.eurofitness.com

Grup de centres esportius especialitzats en el món del fitness i del
wellness. Disposa d’un apartat amb les ofertes de treball.

L’Óreal
https://careers.loreal.com

Empresa d’abast mundial, que es dedica a la producció i venda de
productes cosmètics.

Mac Cosmetics
www.maccosmetics.es

Empresa especialtzada en cosmètica, amb seu a Madrid i
diferents punts de venda arreu del territori estatal. Des de la plana
web es poden consultar les ofertes de feina.

Revlon Professional
www.revlonprofessional.com

Empresa especialitzada en productes i serveis de perruqueria i
maquillatge. Opció d’enviar autocandidatura des de la seva plana
web.

Salter
www.salter.es

Empresa que dissenya i fabrica instruments per a gimnasos.
Permet enviar autocandidatura a partir d ela seva plana web.

COL·LEGIS I ASSOCIACIONS PROFESSIONALS
Asociación Española de
Masaje Infantil
www.masajeinfantil.org

Associació espanyola amb seu central a Barcelona.

Associació Balneària
www.balnearios.org

Agrupació de balnearis catalans. A la web descriuen els serveis
que ofereixen cadascun d’aquests.

COPLEFC
www.coplefc.cat

Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de
Catalunya.

FEDA
www.feda.net

Federació Espanyola d’Aerobic i Fitness. A la web hi ha informació
del sector, formacions, etc.

SECPRE
www.secpre.org

Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética.
Agrupa els especialistes de la cirurgia plàstica.

SEME
www.seme.org

Sociedad Española de Medicina y Estética. Disposa d’ofertes de
treball relacionades amb el sector. Informació, formació,
congresos...

UFEC
www.ufec.cat

Unió de Federacions Esportives de Catalunya. Ala web hi ha un
llistat de federacions esportives catalanes.
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UNIVERSITATS I ESCOLES
Cazcarra
www.cazcarra.com

A la web hi ha informació, formació, notícis i una borsa de treball
per als professionals de l’estètica. (www.trabajarenbelleza.com)

Cebado
www.cebado.es

Empresa especialitzada en perruqueria i maquillatge que ofereix
formació, notícies i disposa d’una borsa de treball.

C&C Academia Llongueras
www.cc-llongueras.com

Web del Centre d’Ensenyament de Perruqueria i Estètica que
disposa de Borsa de Treball per ofertes d’arreu del territori estatal.

INEFC
http://inefc.gencat.cat/ca/inici

Institut Nacional d’Esducació Física de Catalunya. Organisme
referent en matèria d¡esport, a l’àmbit autonòmic.

ISMET
www.ismet.es

Institut Superior de Medicines Tradicionals. Disposa d’una web
amb informació sobre les teràpies, formacions, congressos, etc.

THUYA
www.thuya.com

Escola professional d’estètica, perruqueria i assessoria d’imatge
amb borsa de treball a la web, a més ofereix informació i formació.

(Actualitzat 01/2022)
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