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TIC
Global IT Services Provider &
Consultant | NTT DATA

NTT Data és una companyia de serveis de consultoria que
ofereix solucions de negoci, estratègia, desenvolupament
i manteniment d’aplicacions tecnològiques, i outsourcing.

www.accenture.com

Empresa consultora amb una gran àrea TIC i seu pròpia a
Barcelona.

www.arestes.es/es

Empresa de selecció de personal especialitzada en el
sector de les Tecnologies de la Informació.

www.between.tech/es

Empresa internacional especialitzada en la selecció de
professionals amb perfil tecnològic. Té seus a Madrid,
Bilbao i Barcelona.

www.deloitte.com

Deloitte és una consultoria que presta a organitzacions
nacionals y multinacionals dels principals sectors del teixit
empresarial.

www.hays.es

Consultors experts en tecnologies de la informació fan
selecció per a diferents vacants de treball en aquesta àrea,
com poden ser d’administrador de sistemes, programador,
enginyer de software i helpdesk, entre d’altres.

www.indracompany.com/

Consultora i desenvolupadora amb seu a Barcelona.

www.keapps.com

Reclutament i headhunting especialitzada en TIC amb seu
a Barcelona i Madrid.

www.profile.es

Empresa de selecció amb àmplia experiència en el sector
i especialitzada en programadors. Té seus a Madrid i
Barcelona

www.q-techrec.com

Empresa de reclutament.

www.talentsearchpeople.com/es

Talent Search People és una consultoria internacional de
selecció de personal per a treballar en el sector. Té seus
ubicades a Barcelona, Madrid i Lisboa.

www.tecnoempleo.com

Portal
de
Feina
especialitzat
Telecomunicacions i Tecnologies.

www.ticjob.es

Portal que filtra les ofertes de feina per llenguatges, rols,
programaris, etc.

www.vass.es

Consultora i desenvolupadora de software amb seu a
Barcelona i Madrid.

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Desenvolupament Local
Unitat d’Orientació i Inserció Laboral. Webs TIC I AUDIOVISUALS
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AUDIOVISUALS
www.audiovisuales.com/solicitudes-deempleo.php

Membership site per a empreses i professionals del sector
audiovisual amb noticies, productes, tecnologia, lloguer de
material, borsa de treball.

www.gestmusic.es/trabaja-connosotros/

Productora de televisió especialitzada en programes
d’entreteniment, magazines, concursos, reportatges, etc.

Sweat Studio

Productora especialitzada en l’elaboració de contingut
visual

https://www.munfilms.com/

Mun films és una productora que realitza espots
publicitaris, continguts per a Xarxes, vídeos corporatius,
etc.

https://yumagic.com/

Productora especialitzada en la realització i postproducció
de vídeos i gravació d’esdeveniments

http://www.visualnetcreative.com/

Producció i postproducció, animació digital i infografia,
digitalització, disseny gràfic i desenvolupament web.
(Actualitzat 12/2021)

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Desenvolupament Local
Unitat d’Orientació i Inserció Laboral. Webs TIC I AUDIOVISUALS

