TREBALLAR AL REGNE UNIT

Primer de tot, agrair a totes aquelles persones que formeu part i participeu amb les vostres
experiències en el grup INGENIEROS POR EL MUNDO del Linkedin. Sobre tot a David Simón que
va iniciar el debat TRABAJAR EN REINO UNIDO I i II ja que, entre tots, ens heu facilitat la
realització d'aquest document.

Recordar-vos que AQUÍ podeu trobar el vídeo de la jornada sobre la professió al món
anglosaxó que va realitzar el CICCP i el CETOP el passat setembre.

Si esteu interessats en treballar al Regne Unit…
1. Primer de tot és indispensable contar amb un CV complert i adequat. Al realitzar una
cerca a Google amb les paraules “how to write a resume Uk” apareix un enllaç a la
universitat de Kent amb molts consells pràctics i exemples.
2. En segon lloc, cal cercar feina. Hi ha moltes opcions: webs de les empreses, recruiters,
etc. Aquí et proposem algunes pàgines web d’interès:

Llocs de treball que publiquen les empreses a les seves webs. A la web de NCE trobaràs una
base de dades de consultories i constructores. Web del NCE.

Seguidament, us donem un llistat d’algunes de les empreses d’enginyeries britàniques perquè
envieu el vostre CV.
ARUP,
ATKINS
RES group,
URS,
MOTT-MACDONALD,
ROYALHASKONING,
MOUCHEL,
PARSON BRINCKERHOFF,

AECOM,
MORGAN SINDALL,
JACOBS ENGINEERING,
SCOTTISHPOWER
EDF-Energy-UK,
AMEY,
TRANSPORT FOR
LONDON,

NUVIA,
WSP GROUP,
AIBEL-UK,
FUGRO,
COSTAIN,
FAIRHURSTS,
MACE

En els portals web següents no només podeu sol·licitar llocs de feina sinó que a més els
recruiters hi busquen perfils per proposar-los a les empreses i ells mateixos us localitzen i us
truquen
http://www.cv-library.co.uk/
http://www.monster.es/
http://www.totaljobs.com/
http://www.ncejobs.co.uk/
http://www.engineering4professionals.co.
uk
http://www.jobsite.co.uk/

http://hays.co.uk/index.htm
http://www.reed.co.uk/
http://www.justengineers.net
http://www.careerstructure.com/
http://www.cwjobs.co.uk/
http://icerecruit.com/register/

Recruiters destacats
http://www.huxley.com/
http://www.matchtech.com/
http://icerecruit.com/: es destaca per estar gestionat per la Institution of Civil Engineers
També cal destacar els “recruitment fairs” que organitzen les universitats. Les ciutats de
Londres, Sheffield, Manchester, New Castle y Birmingham tenen bones universitats
politècniques.

3. Una vegada us trobeu al Regne Unit són interessants les jornades i esdeveniments
que organitza el ICE

