Recursos per trobar feina
SERVEIS PÚBLICS D’OCUPACIÓ

BORSES DE TREBALL

www.mataro.cat/ocupacio

www.infoempleo.com

https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina

www.infofeina.com

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home

www.infojobs.net

https://empleate.gob.es/

www.trabajos.com

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
OFERTA PÚBLICA

METABUSCADORS

http://cido.diba.cat/oposicions

www.indeed.es

https://www.diba.cat/seleccio

https://www.trovit.es/

GRUPS DE FACEBOOK

GRUP DE TELEGRAM

El Maresme trabaja

Trabajo oferta y demanda

Trobaré Feina al Maresme i la Selva
CANALS ESPECÍFICS PER SECTORS
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/eines/canals_recerca_feina/index.jsp
http://siriusrrhh.blogspot.com.es
www.barcelonesjove.net/info/clicjob
www.construyendoempleo.com
www.inforesidencias.com
BUSCADOR DE PROJECTES
www.freelancer.es
https://www.cronoshare.com/
BUSCADORS D’EMPRESES
Maresme

Catalunya

Espanya

www.fagem.org/web/socis

https://xarxa.xarxaindustrial.net/

www.paginas-amarillas.es
https://www.qdq.com/

APPs per trobar feina
•
FEINA ACTIVA

•

Tota la gestió de Feina Activa a través del mòbil (registre, cerca
d’ofertes, inscripció i seguiment).
Si no tens cap CV a Feina Activa pots presentar la teva candidatura
a una oferta adjuntant un document amb el teu CV.

INFOJOBS

•
•

Pots registrar-te, fer recerca d’ofertes, inscriure’t i fer el seguiment.
Et permet accedir al teu cv i editar-lo des del mòbil.

•

Metacercador. Et permet rebre ofertes de tots els portals de feina al
teu mòbil en el moment en que es publiquen.
Permet establir la freqüència de recepció dels avisos.

JOBEEPER
•

INDEED

LINKEDIN

LINKEDIN JOB
SEARCH

•
•
•

Metacercador.
Utilitza el GPS del teu dispositiu i troba feina al teu voltant.
Permet enviar el cv propi i incloure un missatge personalitzat al fer
l’enviament.

•
•
•
•

Cerca i inscriu-te a ofertes de treball.
Envia fàcilment el teu cv.
Guarda recerques i genera alertes per estar informat.
Demana recomanacions i assessorament els teus contactes.

•
•

Filtra la teva recerca per empreses clau i data de publicació.
Recomanacions d’ofertes en funció de les cerques guardades, les
ofertes vistes i el teu propi perfil
Notificacions quan es publica una oferta, inscripció i seguiment.

•
•
•

Plataforma per la contractació de treballadors temporals.
Permet realitzar totes les gestions en un mateix lloc: des
d’inscriure’t a ofertes fins a signar el contracte o revisar les teves
nòmines.

CORNERJOB

•
•
•
•

Troba ofertes de feina geolocalitzades per GPS.
Apuntat amb 1 clic i rep resposta en 24 hores.
Contacta directament amb les empreses i fes preguntes via xat.
Filtres de recerca per categoria, lloc de feina o jornada.

JOB TODAY

•
•
•

Inscriu-te a ofertes amb un sol clic.
Parla directament amb l’empresa mitjançant el xat.
Rep resposta a la teva candidatura en 24 hores.

INFOEMPLEO

•
•
•

Pots registrar-te i afegir el teu cv en pdf.
Cerca mitjançant paraules clau o ubicació.
Inscriu-te i fes el seguiment de les ofertes.

•

Ofertes geolocalitzades dels sectors Hosteleria i Turisme, Comerç,
Esdeveniments, Construcció, Logística i transport i Oci.
Ofertes de treball per hores, dies o indefinit.
Jornades compatibles amb estudis o altres activitats.

JOB AND
TALENT

WORK TODAY

B4WORK

•
•
•
•
•

Pots registrar el cv des del mòbil.
Et proporciona informació sobre les empreses a les que has enviat
el cv.
T’envien recomanacions de feines segons el teu perfil.

