ALGUNES PÀGINES WEB ON TROBAR OFERTES LABORALS

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local
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xaloc.diba.cat
És el portal dels Serveis Locals d’Ocupació. Per apuntar-vos a les ofertes que hi apareixen, cal que
abans us hagueu inscrit presencialment a les oficines d’algun Servei Local d’Ocupació. Per
exemple, el Servei Local d’Ocupació de Torelló que es troba a l’edifici de la Cooperativa: c/ Enric
Prat de la Riba, 17-19.

Aneu a la pestanya Ofertes de feina (es troba a la part esquerra de la zona de dalt de la pàgina).
Se’ns apareixerà una nova pantalla:
Opcions possibles per fer recerca de feina a través d’aquesta pàgina:
A la part dreta hi trobem un requadre a on diu Cerca:
-

Cerca: en aquest requadre podem escriure allò que volem trobar (una
ocupació, població, número d’oferta, etc.). Ens farà una cerca directa d’allò
que li posem. Hem de vigilar a l’hora d’escriure els accents.

A la part esquerra, apareix tota una columna amb filtres. Podem escollir filtrar per:
-

Número d’oferta: en aquest cas només ens apareixerà l’oferta en qüestió
si en sabem el número. Posem el número i cliquem Cerca (el Cerca que es
troba a sota dels filtres, en un requadre de color vermell).
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-

La resta de filtres: paraula clau, sector professional, comarca o bé
municipi, carnet de discapacitat, tipus de jornada o data de publicació.
Aquests filtres no són excloents: podem seleccionar-ne més d’un.

D’altra banda, un cop feta la cerca, podeu clicar Reinicialitzar (a sota/la part de baix de la pantalla,
en un requadre vermell) i tornar a començar una nova recerca de feina.
Quan trobeu alguna oferta que us interessa, heu de clicar el número de l’ocupació i fixar-vos bé
en els requisits que demana l’oferta (poden ser obligatoris, molt importants...). Si us continua
interessant l’oferta i creieu que compliu els requisits, cliqueu Apuntar-se.
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Després només heu el número de NIF, NIE o passaport. , la data de naixement amb el següent
format: dd/mm/aaaa.

Si esteu interessats en formació, podeu anar a la pestanya Formació que es troba al costat de la
pestanya Ofertes de feina (a la part central i a dalt de la pàgina).
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feinaactiva.gencat.cat
És el portal del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). El primer que cal fer és registrar-se al web i
anar a Persones candidates. Feu Alta al portal.

Pas 1: heu d’entrar el vostre nom i cognoms, NIF o NIE i l’adreça electrònica. Trieu/Escolliu l’idioma
amb què us voleu comunicar i penseu i apunteu un nom d’usuari i una contrasenya. Heu de prémer
Sol·licitar l’alta d’usuari registrat.
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Pas 2: feu la Comprovació d’identitat i introduïu la xifra numèrica de la imatge i feu Acceptar.
Després heu d’anar al vostre correu electrònic i heu de prémer l’enllaç del missatge de correu que
rebreu en breu un cop us hagueu enregistrat.
Després heu de donar d’alta el vostre currículum: aneu a Identificació i feu l’Accés a l’àrea privada
de Feina Activa. Haureu de posar el vostre nom d’usuari i contrasenya. Si voleu, podreu crear més
d’un currículum. Aneu a Veure més i ompliu el formulari. Podeu adjuntar-hi una foto.
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Una manera possible de fer recerca d’ofertes en aquesta pàgina: aneu a Cerca avançada i
cliqueu el signe + d’Ubicació. A Província, seleccioneu la província on viviu i al municipi seleccioneu
la vostra població de residència. Seleccioneu el Codi postal i poseu el radi de cerca en quilòmetres
que esteu disposats a desplaçar-vos, per exemple, 30. Cliqueu Cercar.

Si una oferta us interessa, cliqueu sobre el Lloc a cobrir. Llegiu-vos bé els requisits i si els compliu
feu Inscriure’s. En el moment d’inscriure-us a una oferta, us demanarà la paraula d’Identificació i la
Contrasenya. També pot ser que us condueixi a altres portals d’ofertes, als quals cal que estigueu
registrats per inscriure-us-hi.
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torellojove.cat
En aquest web hi trobareu, bàsicament les ofertes de feina de xaloc.diba.cat. També hi podeu
trobar altres ofertes de feina de la comarca d’Osona amb un telèfon o adreça electrònica de
contacte.
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classificats.net
És un portal que gestiona una gran quantitat d’ofertes de feina de la comarca d’Osona. Per
accedir a les ofertes laborals, cal clicar sobre l’apartat Borsa de treball. Podeu filtrar les ofertes
per sectors a Filtrar ofertes. O bé podeu filtrar per zona, clicant sobre la lupa. Aneu a A on? I
podeu escriure Osona, Torelló...i fer Buscar feina.
Per inscriure-us, cal que cliqueu sobre el nom de l’ocupació i s’obrirà una pantalla amb la
descripció de l’oferta. Si us interessa, feu Enviar Currículum.

La primera vegada haureu d’anar a Alta nou usuari (gratis). Haureu de posar la vostra adreça
electrònica i triar una clau d’accés que pot ser la mateixa que la vostra adreça electrònica. Poseu
una creu al requadre He llegit i accepto l’avís legal i la privacitat i Continuar. Haureu d’adjuntar el
vostre currículum en format PDF i una fotografia (opcional). Un cop donats d’alta, quan seleccioneu
una oferta només haureu de posar l’adreça electrònica i la contrasenya, fer/clicar Accedir i omplir
totes les dades que us demanin. Teniu la possibilitat de fer una carta de presentació. Sempre que
pugueu, feu-la! Per donar-vos d’alta del portal, també podeu anar directament a El teu CV i fer Alta
nou usuari (gratis).
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infofeina.com
Infofeina treballa a totes les comarques i municipis de Catalunya. Per inscriure-us a les ofertes
laborals, cal que abans us hagueu registrat a la web: heu d’anar a Zona candidats i clicar a Apunta’t
gratis a infofeina. Haureu d’omplir el formulari pas a pas.

Per buscar feina, aneu a Recerca avançada. A la zona de l’oferta, trieu la província i la comarca i
cliqueu Afegir els paràmetres seleccionats a la recerca. Podeu anar afegint tants paràmetres com
vulgueu: de zona, de professions... i us va quedant a la dreta de la pàgina la llista de la vostra
elecció. Després heu de prémer Cercar. Si us interessa una oferta, cliqueu el lloc de treball. Llegiu
molt bé els detalls de l’oferta i feu M’interessa l’oferta. Haureu d’accedir al vostre accés privat amb
el nom d’usuari o adreça electrònica i la contrasenya.
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uier.org
Web de la Unió Intersectorial d’Empresaris del Ripollès. S’hi poden trobar ofertes bàsicament del
Ripollès. Per visualitzar les ofertes de treball, cal clicar al quadre que es troba a la part inferior de la
pàgina principal on hi ha escrit Borsa de treball. A continuació s’obrirà una nova pantalla.
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Quan observeu la borsa de treball es presenten les ofertes que hi ha; totes tenen un número de
referència. Es pot fer una cerca més detallada buscant per exemple per categoria, localització, etc.

Si us interessa una oferta heu d’enviar el CV i fer referència a l’oferta que us voleu apuntar. Per ferho aneu a la pestanya que hi ha a la part superior dreta: Enviar el teu CV. Es demana el nom, email
(correu electrònic), telèfon, població, interessat en, referència oferta de feina i missatge (opcional).
A banda, s’ha d’adjuntar el CV. Per qualsevol dubte sobre l’oferta, podeu posar-vos en contacte
amb l’UIER a través del telèfon: 972 70 31 11.
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ripollesdesenvolupament.com
Web amb les ofertes de feina destinades a les persones usuàries dels serveis de l’Agència de
Desenvolupament del Ripollès. Per a més informació podeu trucar al 972 70 44 99 o envieu un
correu a insercio@ripollesdesenvolupament.com Anar a la pestanya d’Ofertes de feina i a
continuació cliqueu a Busques feina. Surten les ofertes descrites directament.
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ocupacio.dinamig.cat
Aquesta web recull ofertes de feina de l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa.
Per poder-vos apuntar a les ofertes, prèviament us heu d’haver donat d’alta del seu servei. Per
donar-vos d’alta, heu de fer la inscripció/heu d’inscriure-us al servei, amb el DNI/NIE, a través de la
seva pàgina web i assistir a una sessió en grup d’acollida on s’expliquen els diferents recursos que
s’ofereixen des de l’Àrea d’Ocupació ( podeu escollir el dia que us va millor).
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jobtoday.com
Podeu trobar JOB TODAY al web però també com a aplicació mòbil. Per utilitzar-la heu de registrar
el CV, escriure el tipus d’oferta de feina que busqueu i la ciutat on la voleu trobar.

Immediatament observareu una llista d’empreses que sol·liciten l’ocupació que busqueu. A la part
superior hi ha filtres que podeu seleccionar per perfilar el tipus de feina que voleu aconseguir.
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Infojobs.net
Podeu trobar INFOJOBS al web però també com a aplicació. És un portal de recerca de feina molt
reconegut en el qual us heu de registrar, penjar el CV i amb aquests dos passos ja us podreu apuntar
a l’oferta que més us interessi.

A més, podeu filtrar les ofertes segons el tipus d’ocupació que busqueu, localització, data de
publicació, etc. D’altra banda, es poden activar les “alertes de feina”, un recurs que avisa de les
noves ofertes de feina segons els filtres que has seleccionat. És interessant també no enviar el
mateix CV per a totes les vacants. Es pot adaptar el currículum segons l’oferta on us apunteu.

18

indeed.com
Per fer la recerca d’ofertes de feina al portal INDEED heu d’escollir el poble o província on voleu
fer la cerca i clicar Buscar ofertas. Podeu limitar la distància a la qual esteu disposats a buscar
feina, per exemple, a menys de 10 km o de 25... També podeu activar l’aplicació perquè us arribin
les ofertes de treball al vostre correu electrònic.
Per fer-vos candidats d’alguna oferta d’aquesta pàgina, heu de clicar l’oferta i us conduirà a
alguna pàgina web. També podeu clicar l’opció Sube tu CV. Us dona l’opció de pujar el vostre
currículum o redactar-lo i les empreses us poden trobar sense que us feu candidats prèviament
d’una oferta de feina determinada.
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netvibes.com/elcanal
Net vibes és un escriptori virtual on apareixen diferents pestanyes amb informació relacionada
amb l’ocupació. A la pestanya Webs per buscar feina apareix una llista amb les ofertes de cada una
de les webs. A més explica la manera d’ en cada una d’elles/d’apuntar-s’hi.
S’hi poden trobar també llistes d’empreses segons el sector, informació per crear un bon CV,
tràmits comuns a realitzar, etc.
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Recomanacions
✓ Tingueu ben apuntats/Apunteu bé tots els noms d’usuari i contrasenyes de
totes les pàgines on us doneu d’alta.
✓ No tingueu un nom d’usuari i una contrasenya per a cada pàgina.
✓ Empleneu molt bé els formularis.
✓ Actualitzeu les dades quan hàgiu fet un curs nou, quan tingueu una
experiència nova, quan canvieu de telèfon, etc.
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Llista de contrasenyes

Web

Correu
electrònic

Usuari

Contrasenya
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Altres

