
 

Etalentum llança una nova marca per donar servei a la 

selecció de directius 

 

La marca Etalentum executive neix per respondre la dificultat en trobar directius, alts 

càrrecs executius i perfils altament especialitzats 

 

La companyia amplia amb 170m2 les seves oficines centrals i ja compta amb més de 

30 consultors 

 

Aquest any Etalentum preveu obrir 12 noves oficines i superar els 2.500.000 euros de 

facturació en tot el grup 

 

Vic, 23 de gener de 2019.- Etalentum Group, la primera empresa de selecció de              

personal en nombre d’oficines a Catalunya i a Espanya, ha creat una nova marca per               

donar servei a la selecció de directius, alts càrrecs executius i perfils altament             

especialitzats. Es tracta d’Etalentum executive que neix per respondre a la dificultat en             

trobar perfils altament especialitzats per part de les empreses. Tot i que la mobilitat              

laboral s’ha reactivat creixent un 11% després de la crisi, a dia d’avui el 55% de les                 

empreses a Espanya tenen dificultats per trobar candidats.  

 

Per fer front al creixement del mercat, la companyia ha ampliat amb 170m2 les seves               

oficines centrals i ja compta amb més de 30 consultors a tot Espanya. Aquest any, el                

grup preveu obrir 12 noves oficines, arribant així a un total de 22, i superar els                

2.500.000 euros de facturació. 

 

 

 

 

 

http://www.etalentum.com/
https://www.etalentum.com/es//etalentum-executive.html


 

Sobre Etalentum Group 

 

Etalentum Group és una empresa fundada el 2013 per a la prestació de serveis de               

selecció de personal. En menys de 6 anys d'història ha aconseguit posicionar-se com un              

dels referents a Espanya en selecció de personal, amb una de les bases de dades de                

professionals, degudament valorats, més gran del país. Etalentum està especialitzada          

en la cerca de professionals de l’àmbit comercial, financer i tècnic, i compta amb una               

divisió internacional per donar suport a tots els seus clients.  

 
Per a més informació: 

Montse Corderas 

Communication & Marketing Manager 
comunicacion@etalentum.com 
  
93 5221999 - 686409548 
  
www.etalentum.com 
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