
 

Alumnes de l'Institut Puig i Cadafalch de Mataró es 

formen en selecció de personal 

 

La consultora especialista en headhunting Etalentum s'ha encarregat de fer-los una 

conferència-taller sobre el tema 

 

Els alumnes han rebut consells sobre com afrontar una entrevista de feina i han 

participat a un simulacre de procés de selecció 

 

Mataró, 29 d'octubre de 2019.- Els alumnes de primer curs del cicle de grau mitjà de                

Tècnic d'Atenció a Persones en Situació de Dependència (TAPSD) de l'Institut Puig i             

Cadafalch de Mataró s'han apropat al món de la selecció de personal de la mà de la                 

responsable de l'oficina d'Etalentum Mataró, Sònia Miquel.  

 

Miquel, a través d'una conferència-taller, els ha parlat de com és una consultora             

especialitzada en headhunting com Etalentum i quines diferències hi ha amb una ETT,             

què és la selecció de personal, quines tasques fa el consultor, com és un procés de                

selecció i quins són els principals criteris de selecció. A més, els alumnes han pogut               

prendre nota de consells per fer front a una bona entrevista de feina com l'actitud, la                

vestimenta, la comunicació no verbal... Segons la responsable d'Etalentum Mataró, cal           

tenir en compte que "sempre hi ha persones darrere de cada procés de selecció". A               

més, ha destacat la importància de mencionar la població de residència del candidat al              

seu CV ja que això serveix pel cribratge previ. Finalment, per posar en pràctica tot               

l'après han participat en un simulacre de procés de selecció.  

 

 

 

 

 



 

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. 

 

Etalentum és la primera empresa de selecció de personal en nombre d'oficines a             

Catalunya i a Espanya. Actualment, Etalentum Group disposa ja de 16 oficines de             

proximitat per tot el territori per donar un servei d’atenció personalitzada als seus             

clients. Aquest any 2019 el grup preveu arribar a un total de 20 oficines i als 2.500.000                 

euros de facturació. 

 
 
 
 
Per a més informació: 

Montse Corderas 

Communication & Marketing Manager 

comunicacion@etalentum.com 
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