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Som un equip d’especialistes en Recursos Humans que posem a disposició de les empreses tots els nostres 
coneixements, experiència i professionalitat, amb l’objectiu de cobrir les necessitats organitzacionals en l’àmbit de 
la consultoria, selecció i el desenvolupament de les persones. 
 
Aprofitem la nostra dilatada experiència professional què ens permet proporcionar intervencions, serveis i 
honoraris adaptats a les necessitats reals dels nostres clients, mantenint en tot moment uns alts nivells de 
qualitat, iguals per a tots ells.  
 
Comptem amb més de 25 anys de dedicació a la psicologia aplicada a l’esport professional i d’alt rendiment (grup 
PSICOSPORT), que ens permet aprofitar i traslladar l’experiència del mon de l’esport a la recerca de solucions 
empresarials innovadores, flexibles, d’actuació ràpida, i amb la col�laboració activa d’esportistes d’alt nivell. 
 

FILOSOFIA MISSIÓ VISIÓ 
 
Oferir serveis de desenvolupament 
de les persones i organitzacions dins 
de l’ambit dels RRHH,  de forma 
“artesanal” i molt a mida dels 
nostres clients. 
 

 
Donar serveis de RRHH a les 
organitzacions que a nivell intern no 
tenen aquest departament o 
aquelles que volen externalitzar 
algunes d’aquestes accions. 

Oferir serveis amb formats creatius i 
diferents als habituals per cobrir 
millor les necessitats dels nostres 
clients. 

 
6TMA vol aprofitar el 
desenvolupament i consolidació 
futura de les noves tecnologies  per 
transformar i adaptar algun d’aquest 
serveis en serveis on-line. 
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VALORS 

 

Alhora de realitzar els seus serveis, 6TMA 
s’identifica amb en els següents valors: 

 
� Innovació 
� Qualitat 
� A mida  
� Creativitat  
� Crear sinergies (pensament lateral), 

exemple: empresa i esport, teatre i 
formació, etc. 

GRUPS D’INTERÈS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPROMISOS 
 
Fer partícips dels nostres valors als grups d’interès, de forma que els nostres CLIENTS gaudeixen d’un serveis a 
mida de les seves necessitats, on els COL�LABORADORS tenen la autonomia i la creativitat com una competència 
important, retornem a la SOCIETAT allò que ella ens aporta, participem amb les ADMINISTRACIONS 
PUBLIQUES en la millora del desenvolupament del seu personal, busquem uns PROVEÏDORS afins als nostres 
valors i col�laborem amb les UNIVERSITATS de forma activa. 

6 tma 

CLIENTS COL·LABORADORS 

PROVEÏDORS 
ADMINISTRACIONS  

PUBLIQUES 

SOCIETAT 

UNIVERSITATS 
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