CONSELLS PER AFRONTAR AMB
ÉXIT LA RECERCA DE FEINA

ELS PORTALS
D'ORGANISMES
PÚBLICS
PLANIFICA
SOM www.mataro.cat/ocupacio
(Ajuntament de Mataró) abans IMPEM

XALOC www.xaloc.diba.cat
(Diputació de Barcelona)
Feina Activa
https://feinaactiva.gencat.cat
(SOC - Generalitat de Catalunya)
A Feina Activa hi ha diferents tipus d’ofertes que podem distingir
segons el que posa al lloc de l'empresa:
Quan posa el Nom d'una empresa és que l'empresa en qüestió
ha posat l'oferta directament, no hi ha intermediaris i per poder
accedir-hi ens hi haurem d'inscriure a través del portal Feina
Activa.
Quan posa Oficina de Treball del SOC vol dir que l'oficina de
treball fa d'intermediària, és a dir, que gestiona l'oferta de feina.
També ens hi hem d'inscriure a través del portal Feina Activa.
Quan posa Nom d'empresa no visible vol dir que Feina Activa
ens mostra una oferta que ha trobat rastrejant altres portals
d'ofertes de feina. Si cliquem per intentar inscriure'ns a l'oferta
ens redirigirà a la pàgina on s'ha publicat aquella oferta i
segurament ens caldrà estar registrats en aquesta altra pàgina
per poder accedir a l'oferta.
Per últim, quan posa Administració pública és que s’està fent
difusió d'alguna oferta pública, és a dir, per treballar en alguna
administració i quan cliquem ens redirigirà al Cercador

d'Informació de Diaris Oficials (CIDO) que és un servei que ens
permet accedir a la informació publicada als diaris i butlletins
oficials de l'àmbit territorial català. En aquest cas caldrà seguir
les indicacions de les bases específiques d'aquella convocatòria.

Cercador d’ocupació pública del CIDO
http://cido.diba.cat/oposicions
Permet fer una cerca i guardar-la per crear una alerta.
Empleate
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/
(SEPE abans INEM - Gobierno de España)
Eures: xarxa per a l’ocupació que promou la
Comissió Europea i els serveis públics
d’ocupació de l’Espai Econòmic Europeu
(EEE)
https://ec.europa.eu/eures/public/es/
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Clica aquí per a més recursos i estratègies
o escaneja aquest codi

