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www.enginyersbcn.cat

segueix-nos:

elcollegiconnecta.cat

Connecta 

amb el món 

professional

Suma’t a

http://www.enginyersbcn.cat/colegi-virtual/colegieu-vos/alta-colegiat.html
http://www.enginyersbcn.cat
https://www.youtube.com/user/enginyersbcn
https://www.linkedin.com/company/2955670
https://www.facebook.com/enginyersbcn1/
https://twitter.com/enginyersbcn
http://elcollegiconnecta.cat


Som el Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers 

Tècnics Industrials de Barcelona. Formem un gran 

equip que treballa per representar i defensar la 

professió, donar suport als col·legiats i precol·legiats, 

potenciant-ne l’ocupació i oferint-los serveis 

especialitzats.

Accedeix a la Borsa de treball exclusiva més àmplia 

de l’enginyeria de l’àmbit industrial. (Inclou ofertes de 

conveni, per a recent graduats i amb experiència)

A més rebràs les publicacions del Col·legi i podràs beneficiar-te dels 

descomptes amb entitats col·laboradores.

Tot això i molt més ho trobaràs a ENGINYERS BCN. Per a més informació 

consulta el nostre web: www.enginyersbcn.cat i segueix-nos a les xarxes.Pots contactar-nos a: ocupacioipromocio@ebcn.cat

Complementa la teva formació amb cursos 

especialitzats en enginyeria i altres aspectes d’interès 

general. Estigues al dia amb les conferències. Visita 

empreses i entitats interessants. Participa dels 

esdeveniments i relaciona’t.

Rep assessorament en consultes tècniques i legals 

relacionades amb l’exercici professional de l’enginyeria.  

Un lloc on dirigir-te quan tinguis dubtes relacionats  

amb la feina.

BORSA DE TREBALL 

I SERVEI D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ PROFESSIONAL

ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS

ASSESSORAMENT I ESPAI  

DE REFERÈNCIA PROFESSIONAL

QUÈ ÉS  

ENGINYERS BCN?

QUINS AVANTATGES 

PROPORCIONA?

Noves tecnologies per 

consultar i inscriure’t  

a les ofertes 

Plataforma web i APP  

per IOS i ANDROID

Notícies i informació  

del mercat laboral

Cursos especialitzats 

presencials i en línia

 

Activitats socials  

i de caire lúdic

 Documentació tècnica, 

consulta de normativa i 

referències legals 

Consultes personalitzades

Guanya visibilitat amb  

les empreses fent el teu  

CV públic

 

 

Seguiment de les 

candidatures i un equip 

donant-te suport en  

la teva recerca de feina

Conferències en vídeo 

streaming i a les seus 

d’ENGINYERS BCN 

Coneix companys  

al Club EBCN  

i  a les comissions

Formació sobre  

l’exercici de la professió

 

http://www.enginyersbcn.cat
mailto:ocupacioipromocio%40ebcn.cat?subject=

