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“La bona comunicació i recolzament de l’empresa em 
beneficien i m’estimulen per a aprendre i millorar en el dia 
a dia ” 
 
 
 
 
Haver cursat el programa SEFED de formació professional ocupacional enfocat al camp de 
l’administració, i amb un aprenentatge integrat en una empresa simulada que permet assolir 
els coneixements de forma teòrico-pràctic d’allò més adequat, m’ha permès desenvolupar-
me. També m’ha brindat l’oportunitat de passar amb èxit el procés de selecció de l’empresa 
de a Rius&Rius i entrar a forma part de l’equip. No vull perdre la oportunitat de fer arribar el 
meu agraïment a tota la gent que forma part del SEFED doncs sense ells no hauria estat 
possible res de tot això.  
 
Personalment entrar a treballar a Rius&Rius ha suposat per mi una gran millora tant a nivell 
personal com professional. L’empresa està molt ben organitzada i dirigida, i fortament 
implicada en el sector vitivinícola en el qual es troba vinculada, motiu pel qual m’ofereix un 
lloc de treball que s’adequa molt als meus coneixements, habilitats i capacitats professionals. 
Crec que l’ambient de treball i les companyes són una part fonamental en qualsevol lloc de 
treball, en el meu cas, les primeres impressions així com les generals van ser positives i 
continuen essent positives. L’equip de Rius&Rius és d’allò més agradable, adequat i 
cooperatiu, amb tendència a ajudar en tot moment i dedicació per part de les companyes. 
També és molt constructiu i orientat a assessorar al client a un alt nivell. Els seus 
coneixements, interessos i experiència són rellevants i notables, i juntament amb la bona 
comunicació i recolzament em beneficien i m’estimulen per a aprendre i millorar en el dia a 
dia. Tot m’ajuda a una bona integració en l’empesa i a donar un bon rendiment i un grau de 
productivitat creixent. Treballar amb completa transparència, objectivitat i imparcialitat em 
dona una motivació constant per la millora personal i el desenvolupament de qualsevol feina 
que hagi de realitzar. 
 
En resum, em sento molt orgullosa i amb moltes ganes de continuar el meu compromís 
laboral amb Rius&Rius, per tal d’assolir l’objectiu comú de la millora, tot aportant resultats 
satisfactoris i ampliant així la meva trajectòria professional. 
 
 


