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NOTA DE PREMSA: 
 
Etalentum arriba a un acord de col·laboració amb Foment Formació  
 
Vic-Barcelona, a 27 de març de 2014. 
  
Etalentum Selecció, empresa especialitzada amb selecció de personal Online, ha 
arribat a un nou acord de col·laboració amb Foment Formació, empresa 
especialitzada amb la formació de personal, que pertany a Foment del Treball. 
 
En el dia de la firma, es va ressaltar la importància que tenen les noves tecnologies 
per ajudar als professionals a trobar feina: “Etalentum aporta tecnologia mitjançant la 
seva plataforma de selecció de personal 100% online, que permet als alumnes y ex 
alumnes buscar activament feina a la red, a més de poder realitzar tot el procés de 
selecció completament online, des de la valoració de competències fins als testos 
que cada empresa desitgi, un test de inflés i finalment la vídeo – entrevista online. 
Tot això aporta als alumnes la possibilitat de rebre propostes tant de empreses 
pròximes, com de empreses llunyanes.”  
 
Segons Dani Pérez, software developer de Etalentum, “la plataforma ha trencat amb 
els estàndards de la selecció a Espanya”, transformant el món dels RRHH i aportant 
rapidesa, seguretat y disminució de costs. “En un mercat molt competitiu com 
l’actual, les empreses no es poden permetre el luxe de pagar 6.000 € per una 
selecció de personal i molt menys esperar dos mesos per tenir als millors candidats.”, 
afirma Dani Pérez. 
 
En les pròximes setmanes els usuaris de Etalentum podran rebre ofertes 
personalitzades de cursos per millorar les seves competències i així ser mes 
atractius per els diferents llocs de treball que s’oferten a la plataforma online.  

Aquest nou format de selecció de personal de Etalentum s’està implantant a 
diferents països com ara Estats Units. 
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