
Unim el talent que les
empreses necessiten



Qui som
Som una empresa jove del
territori amb un equip de
professionals amb molts anys
d'experiència, proactiu i amb 
 capacitat d'adaptació als
constants canvis i necessitats
del mercat laboral. 

Què fem?

Unim de manera temporal empresa i persones candidates idònies i amb el
talent adequat pels llocs de treball. 
 
Integrem totes les necessitats de l'empresa en un ampli ventall de
possibilitats: des de la selecció de treball temporal, serveis de logística,
packaging i assessorament integral en tots els àmbits: som l'extensió de
la pròpia empresa.

Posem al centre les necessitats del territori, respectant les seves
particularitats i requeriments. Ens adaptem per oferir solucions
estratègiques de valor per a les empreses i les persones.  
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La nostra missió és oferir a les empreses
clients, solucions de la mà del nostre
valor: estar en el moment adequat i
oportú. El més important per a nosaltres
és donar visibilitat a totes aquelles
persones que tant per edat com per
experiència, tinguin més dificultats per
trobar un lloc de treball.

La nostra
missió



Selecció de personal i treball temporal

Connect Ett Plus

El nostre servei Connect Ett Plus és la solució 360 per a empreses. Oferim les
millors solucions professionals, des de l'assessorament jurídic, laboral i fiscal,
fins a serveis de packaging, manipulats, logística, emmagatzematge, etc.

Serveis
La nostra funció principal
és proporcionar a les
empreses la part més
important: el capital humà.
Analitzem i avaluem en el
menor temps possible,
eficientment i de forma
avantatjosa per a totes les
parts implicades, l'èxit futur
de la nova incorporació.

Partim de dos principals
serveis: 

Desenvolupem totes les fases que integren el procés de selecció de la persona:
des de la identificació de la necessitat de l'empresa fins a la selecció del perfil
adequat mitjançant un triatge curricular i d'entrevistes, la contractació i
acompanyament. 
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Optimització dels processos de selecció

Confeccionem la selecció en funció de les necessitats requerides, utilitzem
diferents canals per trobar i reclutar els candidats mitjançant entrevistes
personalitzades realitzem una valoració de les competències i habilitats
de la persona candidata.

Proximitat i confiança

El nostre equip treballa cada dia per estar al vostre costat i oferir un
servei de confiança, proper i eficaç. 

La nostra base de dades

Disposem d'una àmplia base de dades actualitzada constantment on
filtrem a totes les persones candidates per tal d'oferir a les empreses els
professionals més adequats per a la posició definida. 

Avantatges
La nostra trajectòria
professional ens avala a
l'hora d'oferir un excel·lent
servei  i unir als millors
professionals al vostre equip. 
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A Connect Ett som especialistes en diferents sectors amb un ampli
coneixement per poder oferir solucions de contractació adaptades i
personalitzades. Mitjançant un procés de selecció rigorós, avaluem totes les
dimensions de la persona candidata per garantir una excel·lent incorporació
i respondre a les necessitats de demanda del lloc de  treball.

Sectors
Treballem per oferir una àmplia
cobertura en els diferents
sectors de l'activitat.

Avaluem les diferents
necessitats de cada
especialitat per oferir una
solució de contractació
adaptada, ràpida i de qualitat. 

Especialitzats per sectors
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Metal·lúrgic
Manufactura
Alimentació

Industrial
Automoció
Logística

Office
Tecnologia 
Pràctiques
Altres



El més important per a nosaltres és
adaptar-nos i actuar segons les
necessitats del territori. Estudiem i
avaluem cada regió on operem i oferim
una solució estratègica per a l'empresa i
les persones residents que busquen un
determinat lloc de treball.

Solucions
professionals



Aplicació mòbil

A través de la nostra App es podrà consultar les últimes
ofertes de treball publicades del territori. A més, accedir
fàcilment al Portal de l'Empleat de Connect Ett per poder
consultar i signar  documents, modificar  dades per a la
contractació, consultar nòmines i altres gestions.

La nostra
App
Amb l'objectiu de millorar
l'experiència, hem
desenvolupat una aplicació
mòbil per prioritzar la
comoditat i funcionalitat dels
diferents processos. 

Disponible a Google Play
i App Store
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Som una empresa corresponsable i més enllà d’unir talent volem
transmetre els nostres valors de qualitat i compromís amb accions reals, tot
per crear vincles i aliances de valor.

A  Connect  Ett  treballem generant oportunitats de treball digne amb igualtat
de condicions per a totes les persones

Facilitem oportunitats que permetin assolir un progrés econòmic, social
i tecnològic als territoris que estigui alineat amb les necessitats de cada
sector econòmic.

Compromís
A Connect ETT estem
compromesos amb la realitat
social i volem ser part activa per
generar valor conjunt. 

Gestionem la nostra activitat
compromesos amb els Objectius
de desenvolupament sostenible.
 
Desenvolupem estratègies i
accions per promoure la
transformació i millora del medi
ambient, per les persones i per
les aliances socials.

Responsabilitat Social Corporativa
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A Connect Ett busquem contribuir a la
societat i al món empresarial oferint
solucions professionals de qualitat i duent
a terme una estratègia de gestió i accions
pròximes, obertes a les necessitats dels
nostres grups d'interès i a l'alça de les
exigències socials.

Proposta de valor
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Millora contínua
Innovació · Iniciativa

Col·laboració
Equip · Creixement

Compromís
Integritat · Implicació

Orientació
Acompanyament · Suport

Transparència
Comunicació efectiva i participativa



Moltes
gràcies!

info@connect-ett.com

www.connect-ett.com
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