
 

 

Marlex Recruiting és la marca especialitzada del Grup Marlex Human Capital en la selecció i 
avaluació de professionals i executius per a llocs de treball claus i d'alta responsabilitat en 
l'empresa.  

Opera amb èxit des de 1996 sota la raó social de Eurogrup Consulting- Cif B/17 446 790- i presta 
servei a tot el territori català ,logísticament té més de 50 oficines del Grup a Catalunya. Compta 
amb un equip especialitzat de consultors de reclutament que coneixen la realitat social de cada 
mercat en els quals s'adapten profunditzant cada dia en els valors i cultura de cada empresa 
client. Aquests factors diferencials ens converteixen avui en la principal marca descentralitzada 
de selecció que opera a nivell comarcal en tot el territori de Catalunya. 

 OBJECTIU: Amb l'assessorament 
d'un Consultor de Marlex Recruiting, 
es defineix el perfil a seleccionar 
conjuntament amb el client. Una 
vegada acordats els criteris clau, 
Marlex Recruiting inicia tot el procés 
de selecció des de la publicació, el 
reclutament, l'avaluació i la selecció 
final del candidat més adequat. 
Plantegem un procés rigorós i 
professional i no busquem només 
seleccionar un bon professional 
sinó el millor.  
 

 HONORARIS PROFESSIONALS I 
ALTRES COSTOS: Marlex 
Recruiting rebrà en concepte 
d'honoraris professionals un preu 
tancat segons categoria. A aquesta 
quantitat se li sumarà l'IVA 
corresponent segons la legislació 
vigent. 

SISTEMA DE PAGAMENT: 100% + IVA 
en concepte a la finalització de procés de 
selecció. Aquest percentatge es facturarà 
una vegada pactada la data d’incorporació 
amb el/la candidat/a seleccionat/a. 
Pagament a la vista o amb rebut domiciliat a 
30 dies. 

 

CONTACTE: 

Valentín Sobreroca 

Healthcare and Life Sciences Manager  

Marlex Barcelona 

vsobreroca@marlex.net    

T 937 006 838 / 661 788 624 

 RECLUTAMENT I SELECCIÓ DE 
CANDIDATS: La metodologia 
utilitzada serà la publicació de 
l'oferta en les diferents fonts de 
reclutament que Marlex Recruiting 
cregui més eficients segons el perfil 
a seleccionar. Comptant també amb 
l'opinió del client, Marlex Recruiting 
valorarà i decidirà l'estratègia de 
selecció més adequada en cada 
cas. Disposem dels mètodes més 
fiables i actuals per a dur a terme 
l'avaluació d'aquests candidats en 
totes les seves dimensions: 
personal, professional, 
competencial i actitudinal. 
 

 DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE 
TREBALL: 
 

• FARMACÈUTIC 
• TÈCNIC DE FARMÀCIA 

 

         *Preus exclusius per socis de FEFAC 

 

 

            POSICIÓ           TARIFA 

      
       FARMACÈUTIC 

              
              800€ 

   
    TÈCNIC DE FARMÀCIA 

               
               750€ 

mailto:vsobreroca@marlex.net

