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NOTA DE PREMSA 

 
 

CIESC ORGANITZA UN ESMORZAR-COL.LOQUI SOBRE 
UN NOU SISTEMA DE LLOGUER DE DIRECTIUS 

 
� El ponent Jorge Nogués ha explicat en què consistei x el head-renting, 

servei totalment inèdit al nostre país  
 
Sabadell, 28 de setembre de 2012 .  El Consell Intersectorial d’Empresaris (CIESC) va 
organitzar ahir, dijous 27 de setembre, l’esmorzar - col·loqui “Reinventant els quadres 
directius: el head-renting” dirigit als associats i empresaris sobre els nous quadres 
directius de les empreses del segle XXI.  
 
La conferència – col·loqui va tenir lloc de 9 h a 10.30 h a la seu de CIESC (Edifici Gremi 
Fabricants C/Sant Quirze, 30 de Sabadell) i va ser a càrrec del ponent Jorge Nogués, 
pioner del head-renting a Espanya i President Fundador de Reimatel Management. En el 
col·loqui es van analitzar les principals tendències que incidiran en la profunda 
transformació de les estructures i estratègies empresarials per configurar l’empresa del 
segle XXI, que haurà de competir a nivell global en un escenari de canvi continu i d’alta 
incertesa. També es va plantejar l’important repte que això suposa pels seus quadres 
directius, la composició de la qual haurà de reinventar-se per adaptar-se a les noves 
exigències, incorporant nous enfocaments i sistemes de contractació com el head-
renting.  
 
El head-renting és un servei totalment inèdit al nostre país, que pretén cobrir una 
necessitat existent en el mercat que consisteix en la contractació de directius sènior de 
manera parcial i flexible en funció de les necessitats de cada empresa, obtenint tot el 
talent però pagant únicament per la dedicació acordada. 
 
Per a Jorge Nogués “el servei de head-renting o lloguer de directius a temps parcial és 
una tendència imparable, producte dels profunds canvis que està experimentant 
l’economia en general i l’organització empresarial en particular, que permet a les 
empreses incrementar la seva competitivitat incorporant talent directiu d’elevat nivell en 
totes les àrees de la seva organització, que difícilment podrien contractar full-time”. Per a 
Nogués, “el head-renting no substitueix al  head-hunting, sinó que el complementa per a 
llocs directius que no són claus, permetent construir entre totes dues modalitats el millor 
quadre professional al menor cost”. 
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Sobre Reimatel Management 
 
Reimatel Management pertany al Grupo Reimatel, fundat a l’any 2004, que engloba les divisions 
de Consulting i Management. La divisió Managemen va iniciar les seves activitats a mitjans de 
2011, com a àrea especialitzada en els serveis de head-renting, amb la finalitat d’oferir un servei 
de lloguer de directius a dedicació parcial.  
 
L’empresa, amb oficina central a Barcelona, té 6 col·laboradors directes i compta amb una àmplia 
cartera de directius sènior d’alt nivell experts en les diferents àrees empresarials i alts executius 
d’empreses de diferents sectors d’activitat, per a disposició immediats en tot el territori nacional. 


