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1

Perfil que es vol i producte/servei

Empresa fabricant d’embotits SENSE AL·LÈRGENS, naturals i d'alta qualitat.
Busquem agent/s comercials autònoms per a vendre a xarcuteries i botigues gourmet/delicatessen. 

1. ALIMENTACIÓ

Descripció de l’oferta

• Zones d'actuació: Girona ciutat i província
• Oferim comissió per venta.

Jordi Illa 

Gerent 

Web: www.caraps.eu

CARAPS FOOD&DRINKS  

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

http://www.caraps.eu/


1

Perfil que es vol i producte/servei

Experiència en el sector alimentari i en la restauració, amb ganes de formar part d'un equip jove i 
dinàmic.

El candidat o candidata ha de fer arribar els nostres vins a amics i clients, tot compartint aquesta 
estona perquè esdevingui un record immillorable.

1. ALIMENTACIÓ I BEGUDES

Descripció de l’oferta

• Zones d'actuació: Girona ciutat i província
• Oferim comissió per venta.

Víctor Juher

Comunicador 

Web: www.closesvent.com

CLOS ES VENT 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

http://www.closesvent.com/
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Perfil que es vol i producte/servei

T'agradaria poder crear el teu propi negoci a cost 0€?

Seleccionem persones perquè s'incorporin a la nostra xarxa comercial i tinguin interès a 
desenvolupar una carrera professional d'èxit que els porti a promocionar i optar a llocs de 
responsabilitat dins de l’organització.

2. ASSEGURANCES

Descripció de l’oferta

• A Assegurances Catalana Occident creiem que l'única via per aconseguir un creixement sostenible 
i durador és la inversió en les persones i en el desenvolupament professional, formatiu i econòmic.

• Des del primer dia veuràs recompensat el teu esforç i resultats comptant amb uns ingressos 
mensuals fixos + variables i aniràs construint una sòlida cartera de clients que garantirà el teu futur 
professional.

• Disposaràs de plataformes tecnològiques per gestionar el negoci i donar servei continu als clients. 
I formaràs part d´un Programa de Formació continuada amb accés a cursos i postgraus 
Universitaris.

• Tindràs un tutor personalitzat des del primer dia que et guiarà i acompanyarà en tot allò que 
necessitis.

• Si tens talent comercial, ets proactiu, orientat a client i resultats i no vols tenir sostre professional ni 
econòmic inscriu-te i uneix-te a nosaltres.

Marta Prats 

Directora d’agència 

Web: www.seguroscatalanaoccidente.com

CATALANA  OCCIDENT

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

http://www.seguroscatalanaoccidente.com/


MGC Mútua

1

Perfil que es vol i producte/servei

A MGC Mútua estem seleccionant un assessor/a per comercialitzar les nostres assegurances de
salut i vida fonamentalment.

Si ets una persona amb habilitats comercials i vols desenvolupar la teva trajectòria professional
dintre d'una companyia sòlida i solvent en el seu sector, amb un projecte realment diferenciador i un
contracte amb Seguretat Social, pots adreçar-nos el teu currículum.

2. ASSEGURANCES

Descripció de l’oferta

• Planificar o prospectar accions comercials amb pimes i autònoms ja sigui telefònicament o 
presencialment.

• Comercialització del catàleg de productes asseguradors de la companyia (salut i vida).
• Assessorament complet, ja sigui telefònic, presencial o online, per oferir les millors solucions al 

client. 
• Fidelitzar i gestionar de forma proactiva la cartera de clients.
• Complir amb els objectius de vendes determinats per la companyia.

Oferim:

• Contracte laboral amb Seguretat Social.
• El lloc ofereix una retribució integrada per salari fix més dietes, i comissions més incentius 

atractius.
• Integrar-te en un projecte empresarial en una companyia sòlida i solvent, orientada al client.
• Formació continuada per desenvolupar les teves habilitats i créixer professionalment.
• Eines de gestió informàtica per a la gestió comercial (mòbil i portàtil).
• Campanyes de marketing per a la captació de clients de forma online i offline.

Carme Mallorquí

Responsable delegació Girona 

Web: www.mgc.es

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

http://www.mgc.es/


NATIONALE NEDERLANDEN 

1

Perfil que es vol i producte/servei

En Nationale-Nederlanden tú ¡¡no eres un número!! Valoramos tus conocimientos, experiencia, 
ganas, personalidad. Podrás planificar tu tiempo y tu agenda. 

Una propuesta totalmente personalizada donde puedes aprovechar toda tu experiencia y trayectoria
para desarrollar y dirigir un gran proyecto.

Buscamos profesionales para comercializar los productos bancarios de ING Direct y aseguradores
de Nationale Nederlanden.

2. ASSEGURANCES 

Descripció de l’oferta

• ¡Qué somos! Somos una compañía de seguros innovadora. Buscamos cómo ayudar a nuestros
clientes y facilitarles sólo aquello que necesitan. Realizamos planificación financiera con 
productos y servicios de protección, ahorro e inversión.

•
Buscamos asesores o colaboradores tanto “full” como “part time” para comercializar Hipotecas de 
ING direct y productos aseguradores de Nationale Nederlanden tanto a particulares como a 
empresas.

• Condiciones a convenir en la entrevista según el perfil

Nuestros partners

• Productos hipotecarios de ING Direct.
• Productos para Pymes de Responsabilidad Civil y Multirriesgo de Caser.
• Productos para particulares de autos de Mutua Madrileña.
• Convenios colectivos de NN Employee Benefits.

Prudenci Laines

Recruiter territorial Catalunya i Aragó

Web: www.nnespana.es

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

http://www.nnespana.es/


SEGURCAIXA ADESLAS 

1

Perfil que es vol i producte/servei

Persones amb marcat perfil comercial, amb empatia, amb capacitat de superació i que sàpiguen
treballar en equip. Preferiblement majors de 25 anys que busquin fer carrera professional en una
empresa líder. Es valorarà experiència en el sector així com idiomes. Treball estable.

2. ASSEGURANCES 

Descripció de l’oferta

• S’ofereix lloc com a assessor, pla de carrera i formació continuada. 
• Possibilitats reals de promoció, altes comissions, “ràppels”, incentius anuals, així com 

excepcionals durant l’any.
• Contracte mercantil.

Anna Ma. Navarro 

Cap de gestió Comercial

Web: www.segurcaixaadeslas.es

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

SegurCaixa Adeslas és la companyia de no-vida líder a Espanya en assegurances de salut,
integrada al Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank. Té més de 5,6 milions de
clients, superant els 3,3 milions en el sector de salut. Consta del major quadre mèdic d’Espanya
amb 45.000 professionals, 61 delegacions, 1.150 centres d’atenció d’assistència mèdica, més
de 300 clíniques concertades i 27 centres mèdics d’Adeslas Salut.

http://www.segurcaixaadeslas.es/


GRUP BÁRYMONT

1

Perfil que es vol i producte/servei

Gestoria, Immobiliària, Serveis Jurídics, Emprenedors o Empresaris. 

Eusebi Fernández

Gestor/Educador Financer  (AEPF) 

Web: www.barymont.com

3 . SERVEIS PROFESSIONALS * FINANCERS  

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

• Títol d’Educador financer amb Norma tècnica UNI 11402  ISO 2222

• Programa de benestar i fidelització, per a particulars.

• Business Partner per a gestories, immobiliàries, serveis jurídics i empreses.

• El Programa Bárymont Partners està pensat per aquelles persones, empreses o entitats
interessades a generar benestar econòmic per a si mateixos i per a les persones que els
envolten, generant ingressos i amb accés a ofertes de productes, sortejos, viatges, programes
d'estalvi, descomptes, etc.

L'empresa líder en educació, planificació i gestió financera de l’estat.

El nostre equip d'experts el componen educadors financers de qualitat segons la Norma Tècnica
UNI 11402. Són assessors en benestar econòmic, assessors d'assegurances i membres de
l'Associació d'Educadors i Planificadors Financers (AEPF).

L’objectiu prioritari és aconseguir que totes les persones, empreses i entitats, adquireixin els
coneixements i habilitats necessaris per organitzar la seva gestió financera personal i
professional.

http://www.barymont.com/


A&B Assessors

1

Perfil que es vol i producte/servei

Persona amb capacitat d'introduir-nos en la presa de decisió de la propietat industrial dels clients

Jordi Riera 

Responsable A&B Assessors Catalunya  

Web: https://www.abasesores.com/

3 . SERVEIS PROFESSIONALS * PROPIETAT INDUSTRIAL 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

Es busca persona autònoma que tingui relació amb els departaments legals, d'enginyeria o
màrqueting d'empreses de qualsevol mida i sector. Sobretot aquelles que estiguin elaborant i+d o
implementant la introducció de nous productes o intentant entrar a nous mercats (sobretot
internacionals).

Grup empresarial estatal format per diverses societats amb més de 30 treballadors. amb més de 35
anys d'experiència, AB Asesores és l'Agència de Propietat Industrial que dona cobertura a totes les
necessitats de qualsevol empresa o particular en gestions de propietat industrial i intel·lectual:
registres, vigilància, informes tecnològics, manteniments o cobertura jurídica, entre d'altres.

https://www.abasesores.com/


DATA RISC  (Assessoria i Seguretat Informàtica)  

1

Protegim el Desenvolupament del seu Negoci.

El continu desenvolupament de les tecnologies de la informació i la tendència creixent a la
globalització impel·len les empreses a prendre mesures que protegeixin els seus sistemes
d'informació. La seguretat es converteix per tant, en un factor clau que afecta directament la
imatge que l'empresa transmet als seus clients, proveïdors i inversors en termes d’eficiència,
productivitat i sobretot, confiança.

3 . SERVEIS PROFESSIONALS * LOPD 

Perfil que es vol i producte/servei

Agent comercial preferiblement especialitzar en noves tecnologies i/o serveis d'assessoria 
empresarial.                                                                                                                 

Josep Puy Campàs

Director   

Web: www.datarisc.es

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta:

Cerquem un representant comercial ja sigui per les comarques gironines o tot Catalunya a 
comissió. Les condicions són negociables i no es demana exclusivitat, sempre que no es 
representi una altra empresa que ofereixi els mateixos productes/serveis. La nostra àrea de treball 
és l'assessoria en ciberseguretat, protecció de dades i serveis pericials en informàtica forense.

http://www.datarisc.es/


IVANSILI Photography&Design

1

Condicions de l’oferta

Ofereixo comissió a pactar amb la persona candidata.

Ivan Silva

Photography&Design

Web: www.ivansili.com

3 . SERVEIS PROFESSIONALS * FOTOGRAFIA 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Fotografia comercial, de producte i moda. Fotografia Ecommerce i corporativa. Pel que fa al disseny 
gràfic: Imatge corporativa (creació de logotips i tota la imatge conjunta corporativa o d’empresa). 
Disseny publicitari en qualsevol format i disseny editorial.

Perfil que es vol i producte/servei

M’agradaria trobar una persona que m’ajudi a trobar nous clients del sector industrial, empresarial o 
de la moda. Pot ser tant a Girona com a Barcelona. A mi el sector que em crida més l’atenció ara 
mateix serien les marques de roba siguin del tipus que siguin. També el sector industrial en general 
seria un bon target.

http://www.ivansili.com/


Trabaja en RED & Asoc.-eXp

1

Perfil que es vol i producte/servei

Personas con perfil emprendedor/a para ampliar o diversificar su negocio actual.
Emprendedores/as que buscan un proyecto empresarial para estrenarse en el sector inmobiliario
como >>PROPTECH

Daniel Senderrich Wittenberg 

Fundador& CEO 

3. SERVEIS PROFESSIONALS * SERVEIS INMOBILIARIS

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

• Ofrecer servicios premium a propietarios, compradores e inversores. Aplicar la                                      
estrategia de comprobado éxito para vender al mejor precio el inmueble en un promedio de 
45 días.

• Con nosotros SOLO trabajaras con "EXCLUSIVAS" y honorarios entre un 5% al 7%. 
Se lider de tu zona, gracias a la formación continúa en nuestra universidad inmobiliaria online, 
workshops, nuestro metaverso y workplace (facebook privado de eXp) además de servicios
digitales de primera línea.

• Te vas a crear tu propia inmobiliaria desde tu casa (no necesitas abrir oficina). Tendrás
acceso a mas de 80.000 agencias inmobiliarias en 22 países (España aprox. 400). Desde el 
primer día tienes cartera de inmuebles para vender.
Y mucho mas.

En una entrevista personal te explico como yo estoy triunfando como novato en el mundo 
inmobiliario.



WOW! Startups

1

Què és WOW! Startups?

És la Incubadora de Startups i acceleradora de projectes d’empresa per a joves emprenedors,
que ha innovat els procediments des desenvolupament i els conceptes de consolidació.

Utilitzant eines transversals i valors actualitzats als nostres temps, basats en els principis de la
Intel·ligència emocional col·lectiva

Perfil que es vol i producte/servei

Capital d'inversió, Business Angels i socis capitalistes.

Juan Antonio Peinado

Director Comercial 

Web: www.startupswow.com

4.  NOVES TECNOLOGIES i TELECOMINICACIONS 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

Si ets capitalista i estàs interessat a invertir en projectes empresarials i/o startups o ets 
empresari i vols diversificar el teu capital invertint a altres sectors, et presentarem oportunitats 
d'inversió suficientment garantitzades per augmentar el teu capital.

http://www.startupswow.com/


Girona TECH HUB 

1

Perfil que es vol i producte/servei

Si tens un bon perfil comercial i vols implicar-te en un projecte actualitzat i innovador, et donarem 
les eines per a la captació d'empreses que és vulguin instal·lar al Hub Tecnològic de Girona, i la 
captació de joves emprenedors que vulguin acudir al Hub per tal de desenvolupar la seva startup o 
el seu projecte d'empresa

Juan Antonio Peinado

Director Comercial 

Web: www.gironatechhub.com

4.  NOVES TECNOLOGIES i TELECOMINICACIONS 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Espai per el desenvolupament de startups i la projecció del ecosistema tecnològic i digital per
als joves emprenedors de Girona.

http://www.gironatechhub.com/


ASSEGEM  Assessoria Global Empresarial 

1

Perfil que es vol i producte/servei

• Agent comercial Comercial-Col·laborador amb cartera de clients que volguí ampliar el seu porfoli
de productes amb temes de comunicacions (Centraletes Virtual, línies mòbils ec...)

• Tot tipus de clients finals, sempre que siguin empreses i necessitin assessorament en 
comunicacions. 

Gran oportunitat de negoci i altes comissions. 

Francesc Xavier Chaparro

Auditor assessor en comunicacions i 
noves tecnologies

Web: www.assegem.com

4.  NOVES TECNOLOGIES i TELECOMINICACIONS 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Assessoria en telecomunicacions

Som operadors revenedors de marca blanca i assessors en comunicacions.

http://www.assegem.com/


Zeba produccions

1

Sergi Sala Costa 

Assessor digital 

Web: https://zeba.cat

4.  NOVES TECNOLOGIES i TELECOMINICACIONS 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Perfil que es vol i producte/servei

Som una empresa dedicada al món de la comunicació i oferim a les empreses serveis de vídeos 
(corporatius, anuncis, per fires, comunicació interna...) i fotografies (corporatives, de producte, per a 
xarxes socials ...)

Descripció de l’oferta

20% de comissió, i en funció del perfil podem negociar la reducció de comissió i pagar un sou fix.

https://zeba.cat/


Xarketing

1

Descripció de l’oferta

Comissionem per vendes directes i si el lligam és fort valorarem la possibilitat de fer cartera 
(comissions recurrents indirectes). Cada tracte és a mida segons circumstància i es pactarà sota 
contracte de mutu acord.

Josep M. López

Assessor digital 

Web: https://www.xarketing.com/

4.  NOVES TECNOLOGIES i TELECOMINICACIONS 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

EL MOTOR DIGITAL QUE IMPULSA ET TEU NEGOCI

Serveis digitalsi estratègies de marketing digital que ofereixen resultats per fer crèixer el teu
negoci físic i online | XARKETING

Perfil que es vol i producte/servei

Agent Comercial per oferir serveis digitals 
Webs
Botigues Online
Xarxes Socials (Instagram, Face, Pinterest, Youtube, Pinterest)
Multimèdia corporativa (a tot Catalunya)
Apps a mida

https://www.xarketing.com/


New Telecom Business 

1

Perfil que es vol i producte/servei

Ventes de Telecomunicacions i Software per Empreses. Auditories Informàtiques, 
Ciberseguretat i Telecomunicacions.

Persona treballadora i acostumada a treballar per incentius de ventes. Imprescindible 
coneixements d'informàtica i telecomunicacions. En la categoria Senior imprescindible Titulació.

Anna Rovira i Carles Torrent  

CEO 

www.newtelecom.biz

4.  NOVES TECNOLOGIES i TELECOMINICACIONS 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

• Oferim contracte indefinit amb sou fixe i incentius. La plantilla actual està cobrant entre
25.000€ i 45.000€ anuals.

• Cotxe en la categoria Sènior.

• Possibilitat de conciliar l'horari familiar i laboral.

• Possibilitat de teletreball alguns dies la setmana.

• Formació continuada amb certificacions oficials

http://www.newtelecom.biz/


CORISA MEDIA GRUP  

1

Perfil que es vol i producte/servei

Busquem persona amb capacitat d'autogestió, responsabilitat, amb facilitat de treballar en equip. 
Persona dinàmica per la captació de clients, assessorament i tancament de vendes. Carnet de 
conduir i vehicle propi. Català i Castellà parlat i escrit.

Jordi Martí Truñó

CEO 

Web: https://www.corisacat.cat /

4.  NOVES TECNOLOGIES i TELECOMINICACIONS 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Corisa Media Grup és el grup multimèdia que aplega diferents branques del món de la comunicació a les
comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya.

Va ser fundat el 1989 per periodistes i tècnics audiovisuals de la comarca del Ripollès. En l’actualitat, el
grup gestiona més d’una quinzena d’empreses de comunicació, entre productores, mitjans de comunicació
de proximitat i serveis digitals. L’objectiu de Corisa Media Grup és fer arribar el missatge a qualsevol punt
de les comarques del Ripollès, la Garrotxa i la Cerdanya a través diverses plataformes, ja sigui mitjançant
la ràdio, la televisió i la premsa, o també a qualsevol punt del món, mitjançant la premsa digital, amb portals
com www.ripollesdigital.cat o www.garrotxadigital.cat

Descripció de l’oferta

Contracte laboral indefinit. Sou a concretar.

https://www.corisacat.cat/
http://www.ripollesdigital.cat/
http://www.garrotxadigital.cat/


Girola Cultura 

1

Perfil que es vol i producte/servei

Es busca un agent comercial amb experiència demostrable en la promoció i venda de paquets 
turístics per a grups grans. 

Alfons Díaz 

Gerent  

https://girolacultura.com/

5.  SERVEIS TURÍSTICS

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

• La seva tasca principal serà la de visitar agrupacions sòcio-culturals i altres col·lectius per 
promocionar les diferents propostes turístiques organitzades per nosaltres mateixos. 
Inicialment, l’àmbit d’acció serà la província de Girona. Molt important. L’ús correcte del català i 
del castellà, tant escrit com parlat, és imprescindible.

• Condicions que ofereix: a concretar amb el candidat/data.

Girola Cultura és un projecte integrador i col·laboratiu que neix amb l’objectiu de posar en valor i
compartir el ric patrimoni, cultural i natural, conservat a la província de Girona, i destinacions
properes, programant i organitzant tot tipus d’activitats turístic-culturals, ja siguin per terra, per
aigua o per aire.

https://girolacultura.com/


El Gla Empordà 

1

Perfil que es vol i producte/servei

Oferta obsequis empresa

Necessitem comercial per oferir objectes de marxandatge de proximitat, fets a Girona  per artesans o 
per les nostres petites fàbriques. La nostre experiència en imatge corporativa, ens dona la capacitat 
de posar en valor productes fets aquí, però amb la imatge corporativa que necessita cada empresa 
en les diferents accions, com ara obsequis per a clients, empleats, fires, convencions, etc.

Objectes per botigues decoració i regal 

Necessitem comercial per distribuir objectes fets a l’Empordà, a botigues de decoració i regal, 
materials naturals i algunes creacions pròpies, donant el valor de la unicitat. Materials com suro, 
ceràmica, pedra, així com espelmes aromàtiques en vidre i ceràmica, amb aromes de l‘Empordà.
Objectes destinats a la decoració, tableware, etc.
Necessitem comercial per oferir complements de suro al sector Horeca, com QR informatius, o 
objectes per a la taula, com ara estalvis, agafadors paelles o cassoles, etc.

Piluca Paulí l Marta  Xuclà 

Co-fundadores
www.glaemporda.com

6.  DECORACIÓ I MARXANDATGE 

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Gla neix i creix a l’Empordà des de les sinèrgies creades entre Marta Xuclà, creadora d’espais i
decoracions efímeres involucrant els artesans locals en els seus projectes, i Piluca Paulí creadora
d’experiències regal i editora d’objectes que relacionen l’artesania amb la comunicació del territori.

http://www.glaemporda.com/


WC SENSOR 

1

Perfil que es vol i producte/servei

Producto que permite un ahorro considerable de agua en las descargas del WC  y automatiza su 
funcionamiento sin contacto, producto para empresas instaladores, arquitectes, ahorro energético 
etc...

Manel Cruz  
Director Comercial 
www.sensor.es

7.  INDUSTRIAL  

Organitza : www.coacg.cat ·  @COACGI 

Descripció de l’oferta

• Agente Comercial  autónomo

• Condiciones a concretar el dia de la entrevista con el  candidato/a.

http://www.sensor.es/
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