
El teu futur laboral 
és aquí

Coneix i aprofita 
les oportunitats 
professionals d’un 
sector modern, creatiu 
i mediambientalment 
compromès com és 
la Construcció

CONFEDERACIÓ CATALANA DE LA CONSTRUCCIÓ



Oferta formativa i 
oportunitats de treball 

immediates

Què t’ofereix el sector 
de la Construcció?

• Fer possible el progrés de la nostra 
societat, amb una activitat laboral 
que aporta confort i servei a les 
persones a través de la construcció 
d’habitatges, d’hospitals, de vies de 
comunicació… 

• Una professió en contacte amb el 
medi natural, molt desenvolupada 
tecnològicament tant pel que fa a la 
maquinària com en l’ús de nous materials.

• Una carrera professional de llarg 
recorregut i amb un salari competent i 
regulat per conveni. Amb una formació 
específica per especialitzar-te en l’àmbit 
que més et motivi.

• Treball en equip, perquè edificis i 
infraestructures requereixen la suma de 
forces, capacitats, coneixements i habilitats 
diverses. Som un sector amb molts perfils 
professionals. Descobreix quin és el teu!



    • Si t’interessa aprendre per fer carrera en el sector, visita 
        www.construeixelfutur.cat/formacio

    • Si vols conèixer l’oferta de llocs de treball sempre actualitzada, vine a:
        www.gremi-obres.org/que-fem/portal-de-feina-gremi/
        www.construyendoempleo.com 

El Conveni Col·lectiu de la Construcció garanteix rigor 
i compromís pel que fa a:
    

• La jornada laboral, l’horari i la distribució dels torns
    

• La classificació professional i els salaris 
    

• La seguretat i els riscos laborals
    

• Drets i deures dels treballadors/es i de l’empresa

Una professió 
ben retribuïda 

i segura

OFERTA FORMATIVA

OPORTUNITATS DE TREBALL

Oferim una 
diversitat de tipus 

de contractes 
perquè et puguis 
acollir al que més 

t’interessi.

Una diversitat de 
contractes que, a més, 

contempla processos de 
formació i especialització 

perquè la teva carrera 
professional sigui 
sempre creixent.



Tot el que vols saber so-
bre l’ofici i les oportunitats 
de carrera professional al 
sector de la Construcció 
ho trobaràs aquí:

Segueix-nos a:
@construeixelfutur

Una professió clau 
per a la transició ecològica 

de la nostra societat

Un sector generador d’ocupació

Una activitat laboral per a persones que 
senten orgull per l’obra feta i busquen 

una ocupació dinàmica amb 
un ampli horitzó professional
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