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Etalentum reuneix per primer cop a tots els seus 

franquiciats a Vic  

De cara el 2019 preveu doblar les 10 franquícies que hi ha actualment i superar la 

facturació de 2’5 milions d’euros 

Vic, 31 de maig de 2018.- Etalentum Selección ha reunit per primer cop a tots els seus 

franquiciats aquest dilluns a Vic, on hi ha la seva seu central. L’objectiu d’aquesta primera 

trobada, realitzada al Seminari, era marcar les línies estratègiques de la companyia a mig i 

llarg termini, i informar-ne a tots els franquiciats de la xarxa Etalentum. 

Actualment Etalentum té un total de 9 oficines a tot Espanya (Vic, Barcelona, Girona, Madrid 

Est, Madrid Oest, Sabadell, Elx, Múrcia, i Mataró); i n’obrirà 2 més de noves (l’Hospitalet de 

Llobregat i Vilafranca del Penedès) el proper mes de juliol. La companyia preveu arribar a les 

20 franquícies de cara el 2019 i a una facturació superior als 2’5 milions d’euros en tot el 

grup. 

Sobre Etalentum Selección 

Etalentum Selección és una empresa catalana fundada l’any 2013 a Vic (Osona) per a la 

prestació de serveis de selecció de personal. En menys de 5 anys d’història, ha aconseguit 

posicionar-se com la primera empresa de selecció de personal 100% online en tot Espanya, 

amb una de les bases de dades de professionals, degudament valorats, més grans del 

país.  Etalentum està especialitzada en la selecció de personal de l’àmbit comercial, financer 

i IT. Disposa d’una divisió internacional que es pilota des de les oficines de Barcelona i 

Madrid. 

Etalentum va fer els seus primers passos a Creacció, l’agència d’emprenedoria, innovació i 

coneixement de la ciutat de Vic, de la mà de David Boixader i Jaume Alemany, dos 

emprenedors que van conèixer-se al Màster en Direcció Estratègica de la Universitat de Vic – 

Universitat Central de Catalunya, i van decidir tirar endavant el projecte final de màster que 

havien fet junts. 

http://www.etalentum.com/
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Els ponents de la trobada 

David Boixader és soci fundador i director de Etalentum Selección. Màster en Direcció 

Comercial i Màrqueting per INSA, Postgrau en Comerç Internacional i Màster en Direcció 

Estratègica per a Pimes per la Universitat de Vic. Va treballar a l'empresa Prensoland durant 

més de 10 anys: en l’àrea comercial i com a àrea manager de mercats emergents i Sud 

Amèrica durant 4 anys. 

Jaume Alemany és soci fundador i responsable d'expansió de franquícies d’Etalentum 

Selección. Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, especialitzat en 

Comerç Internacional, Màster en Direcció Estratègica per la Universitat de Vic i Postgrau en 

Distribució Comercial. Durant 2 anys va ser gerent d'ABC Serveis S.L. De 2000 a 2017 va ser 

Director comercial a ISERN, SAU i gerent de diverses UTES d’ISERN. 

Dani Pérez és el responsable d'IT i desenvolupador de programari d’Etalentum Selección. 

Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics, ha centrat la seva carrera 

professional en el desenvolupament i disseny web, tant front-end com back-end, expert 

desenvolupador en Java i de Force.com, ha desenvolupat projectes com l'e-commerce B2B 

de Megasport SA, l'aplicatiu d'impressió en línia, pàgina web corporativa i aplicatiu de gestió 

comercial de Remsa SL (Printdossier), entre d'altres. Va ser el primer empleat de Etalentum 

Selección i qui va desenvolupar inicialment tot el programari de la companyia. 

Josan García és consultor extern d’Etalentum Selección. Consultor, advocat i docent, és 

expert en negociació i creador d'innovadors cursos de Franquícia. És l'únic espanyol CFE 

(Certified Franchise Executive), acreditat per la International Franchise Association i membre 

de Franchise Pool International per a Espanya i Portugal. Ha estat membre del Comitè de 

Juristes de l'AEF durant 5 anys i actualment dirigeix Frankizia.com. Són reconeguts en el 

sector els seus articles publicats al bloc de la Franquícia. Col·labora com a docent 

especialitzat en Franquícia en diferents escoles de negocis. 
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Per a més informació: 

Montse Corderas 

Responsable de comunicació 
comunicacion@etalentum.com 
Tel: 93 5221999 - 686409548 
www.etalentum.com 
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