
Localitzem, avaluem i seleccionem les millors candidatures per a la teva pime.

Reclutament i selecció

*El servei de reclutament inclou la publicació en Infojobs, Infofeina, PimecJobs, Feina activa, centres formatius, escoles de 
negoci i col·legis professionals.

 

SELECCIÓ DE PERSONAL

SELECCIÓ I GESTIÓ  
DEL TALENT

Selecció de personal

Reclutament*
Perfils tècnics

i administratius

Comandaments 
intermedis
i directius

Anàlisi del lloc de treball   

Disseny de l’anunci   

Difusió de l’oferta   

Filtre curricular   

Entrevistes en profunditat  

Prova de competències  

Garantia de reposició 3 mesos 6 mesos

Seguiment incorporació 

Acompanyament a entrevistes finals 

Captació directa 

PREU SOCI 450 € 10% Salari brut 
anual

13% Salari brut 
anual
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pimec.org



Acompanyament en la gestió de persones

Acompanyem a l’empresa per a crear o donar suport al departament de recursos humans, aportant les eines 
que han de facilitar l’operativa diària.
L’objectiu és professionalitzar l’àrea per a aconseguir una major motivació, adaptació al canvi
i l’assoliment dels reptes organitzatius i empresarials.

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/gestio-del-talent/ 
pla-dacompanyament-gestio-persones

Retributiv@. Estudi salarial i política retributiva

Realitzem un anàlisi de l’estructura salarial i una comparativa amb els salaris de mercat. 
Dissenyem un sistema d’avaluació de l’acompliment a partir d’objectius individuals i funcionals. 
Per últim, definim la política retributiva per a potenciar l’atracció i fidelització del talent. 

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/ 
gestio-del-talent/retributiv-servei-gestio-salarial-avaluacio-del-rendiment

Organització interna, descripció i valoració de llocs de treball

Anàlisi, descripció i valoració de llocs de treball com a base per a la gestió de persones.
Reorganitzem funcions i rols, dibuixem l’organigrama, determinem el valor de cada lloc de treball  
i dissenyem l’estructura salarial de l’organització.

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/gestio-del-talent/ 
organitzacio-interna-descripcio-valoracio-llocs-treball

Clima laboral & empresa saludable

A partir d’un diagnòstic analitzem els diferents factors organitzatius que incideixen en el clima laboral i en la 
felicitat en el treball.

Obtindràs un informe de resultats i un full de ruta amb les accions per a poder crear un 
entorn que afavoreixi el compromís, el benestar, la motivació i la productivitat

https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/gestio-del-talent/ 
clima-laboral-gestio-felicitat-pime

Més informació:
Claudia Canes

ccanes@pimec.org
93 496 45 00
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