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1. Canals per realitzar recerca de feina 
Els canals de recerca de feina són aquells camins que utilitzem per trobar oportunitats                           
laborals: premsa, amistats, portals de feina, oficines de treball, etc. Aquest document                       
analitza les diferents vies existents de recerca de feina. Així doncs, l’usuari pot concloure                           
quins camins li poden beneficiar més en el seu procés d’inserció laboral. 
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2. Tipus de canals 
 

TIPUS  EXPLICACIÓ  EXEMPLES 

Portals d’ocupació 

- Són webs amb ofertes de treball i 
altra informació relacionada amb el 
mercat laboral.  

 
- Permeten l’accés a les ofertes, la 
inscripció i el seguiment de les 
candidatures, entre d’altres accions. 

 
- Hi ha portals genèrics i per sectors. 
El portals genèrics són aquells on es 
poden trobar ofertes de tot tipus. Els 
portals per sectors només es poden 
trobar ofertes relacionades amb un 
sector determinat, per exemple 
sanitari, administratiu, etc.  

 

Metacercadors 

- Són plataformes que publiquen les 
ofertes de treball de les Webs i 
portals de feina amb la possibilitat de 
filtrar la informació en funció dels 
criteris de recerca. 

 
-  El principal avantatge és que 
s’amplia en l’àmbit de recerca 
proporcionant major quantitat de 
resultats, en aquest cas, ofertes de 
treball.  
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Mitjans de comunicació 

- La premsa ens permet estar 
actualitzats en processos de selecció 
(llegir articles relacionats). 

 
-  Les ofertes publicades poder servir 
per fer futures autocandidatures (ex: 
puntes de producció), recollir 
informació i noms dels responsables 
(caps, responsables, dept. RRHH.). 

 
-  La premsa digital també és una 
bona eina per poder accedir a la 
informació en temps real i a les 
ofertes de treball si es publiquen.  

 

Empreses de treball 
temporal 

- Són empreses intermediàries que 
cedeixen personal a les empreses que 
ho sol·liciten. 
 
-  La inscripció a la seva borsa de 
treball es fa per Internet accedint a 
través de la seva pàgina Web. 
 
-  Es recomanable visitar les ETT per 
fer-se visible i mostrar interès per les 
possibles ofertes.  

 
-  Inscripció en persona i/o online: 
www.portaett.com  
 
-  Realitzen processos de selecció per 
realitzar contractacions.   
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Empreses de selecció 

- Empreses privades especialitzades 
que ofereixen serveis a altres 
empreses: assessorament laboral, 
selecció de personal, contractació, etc.  
 

 

Empreses de serveis 
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Col·legis i gremis 
professionals 

- Els col·legis i els gremis tenen borsa 
de treball pròpia i també poden 
facilitar llistats d’empreses per 
sectors.  

 

Agències de col·locació 

- Entitats amb o sense ànim de lucre, 
públiques o privades que col·laboren 
amb els serveis públics de treball per 
a desenvolupar polítiques de 
col·locació per ajudar a les persones 
en la recerca activa de feina.  
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Promoció econòmica/SOC 

- Entitats lligades a ajuntaments o 
directament al SOC (OTG).  
 
- A les Oficines de l’OTG es poden 
consultar ofertes, al igual que a través 
de la pàgina web 
https://feinaactiva.gencat.cat/ 

 
-  El diferents ajuntaments tenen 
servei de Borsa de treball o Club de la 
feina on les persones empadronades 
en aquell ajuntament es poden 
inscriure a les ofertes que reben. A 
més a més, poden consultar aquestes 
ofertes a través de la Xarxa 
d’Ocupació del Baix Penedès.    

Administració pública 

- L’administració pública, publica 
ofertes tant a nivell de funcionariat 
com personal laboral. Aquestes 
ofertes es poden consultar a la web 
dels ajuntaments i a la Diputació de 
Tarragona 
(https://www.dipta.cat/ca/borses-treb
all)  
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Fires/Congresos 

- En moltes localitats es realitzen fires 
d’ocupació, fires gremials, fires de 
sectors professionals... Aquestes fires 
poden ser un bon moment per 
presentar la nostra candidatura a 
empreses dels sectors d’interès. Per 
exemple, la Fira de l’Ocupació i 
l’Emprenedoria del Baix Penedès. 

 

Xarxa de contactes 

- La xarxa de contactes és una de les 
vies més efectives per a la recerca de 
feina. 

 

Xarxes socials 

- Les xarxes socials cada cop estan 
més presents a la nostra vida, i s’han 
convertit en una manera eficient 
d’accedir a ofertes de treball.  

 

Autocandidatura 

- Autocandidatura significa sol·licitar 
un lloc de treball en una empresa 
sense que hi hagi una oferta laboral. 
Es pot fer en línia i presencialment. 

 
-  Requereix inversió de temps,   
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econòmica i de planificació. 

- Requereix conèixer les èpoques de
més demanda de professionals dels
diferents sectors.

- Amb l’entrada de la LOPD cada cop
hi ha menys empreses que agafin CV
en mà, excepte empreses petites.

Apps 

- Moltes webs de cerca de feina han
creat la seva pròpia App. A part, n’han
sortit de noves.

- En molts casos, el que trobem són
ofertes de proximitat.

- Es poden gestionar des del mateix
mòbil.

Eures 

- Plataforma per a la recerca de feina
a Europa promoguda, entre d’altres,
pel SOC.

- Permet veure ofertes a escala
europea i conèixer les condicions de
vida d’altres països.
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3. Canals: Avantatges i inconvenients

CANAL  AVANTATGES  INCONVENIENTS 

PORTALS 
D’OCUPACIÓ 

Es troben moltes ofertes de feina, i l’accés és senzill. 

Serveix per conèixer la situació actual del mercat de treball, què és el que les 
empreses estan demanant actualment. 

Generalment, aquestes borses de treball ofereixen la possibilitat de fer un 
seguiment de les candidatures.  

Acostumen a estar molt massificades. 

Les borses de treball en línia faciliten a les empreses fer filtres per edat, 
formació reglada, etc. 

El format del currículum que proporcionen és molt estàndard i rígid. 

Hi ha tendència a donar-se d’alta a diversos, fent la recerca més lenta i 
trobant ofertes repetides.  

METACERCADORS 

Permet trobar moltes ofertes relacionades amb el teu objectiu laboral. 

Permet veure els cercadors que publiquen més ofertes relacionades amb 
l’objectiu laboral propi.  

Per inscriure’s a les ofertes s’ha d’estar d’alta al cercador que proporciona la 
informació. 

Es pot acabar donat d’alta a molts cercadors que després no es consulten 
mai.  

MITJANS DE 
COMUNICACIÓ 

Fàcil de localitzar: premsa especialitzada, diaris, revistes del municipi, ... 

També tenim la versió en línia: kiosco.net 

Ho fan servir quan es vol arribar a gran volum de persones. 

Molta competència. 
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Existeix algun programa de TV i de ràdio on parlen d’ofertes laborals de tot 
l’estat espanyol.   

Nº d'ofertes reduït, ja que se sol recórrer a aquest mètode quan el treball és 
complicat de cobrir. 

Apareixen només uns dies a la setmana. 

Hi ha hagut casos d’estafes.  

EMPRESES DE 
TREBALL 

TEMPORAL 

Exigència variable amb els requisits. 

Processos de selecció ràpids. 

Moltes ofertes: immediates i borses. 

Oportunitat de conèixer diferents empreses i les seves cultures. Existeixen 
especialitzades per sectors.  

Contracte temporal: dia/hora. 

Ambient de treball diferent en cada lloc, que requereix flexibilitat, 
adaptabilitat, dinamisme. 

Precarietat en la contractació. 

EMPRESES DE 
SELECCIÓ 

Segueixen un procés de selecció estàndard. 

Les podem trobar a les pàgines Grogues, secció Serveis Empresarials 
(especialitzades). 

Per a perfils altament qualificats. 

Li demanarà a l'empresa bones condicions laborals per a la persona candidata. 

Selecció més complexa. 

Exigents amb candidats/es. 

No serveixen per a tota classe de perfil. 

COL·LEGIS I GREMIS 
PROFESSIONALS 

Ens permeten conèixer les empreses del sector i els seus productes. 

Permet ampliar la xarxa de contactes i mantenir els coneixements actualitzats 

No sempre estan organitzats o tenen borsa de treball. 

No tots els gremis tenen el mateix grau de desenvolupament. 
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a través de formacions, reunions, publicacions... 

AGÈNCIES DE 
COL·LOCACIÓ 

Públiques / Privades. El llistat es pot consultar a la web del sistema nacional 
de feina. 

Acullen a persones Demandants d'Ocupació. 

Les agències tenen uns objectius d'inserció que cal complir. 

L’accés no és sempre directe, ni estan disponibles tot l’any. 

No realitzen orientació laboral pel que hem d'aportar el CV en bones 
condicions i no tenim l'oportunitat d'adaptar-ho/modificar-ho. 

Ràpida entrevista amb intermediaris. 

Es requereix cita prèvia. 

Resultats a llarg termini.  

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA/SOC 

Fàcil i gratuït. 

Possibilitat que et cridin per a diferents seleccions i programes de Formació i 
Treball.  

Ampli ventall d'oportunitats; capsules formatives, Plans d'Ocupació, Llistats 
per a ofertes... 

També faciliten informació sobre autoocupació. 

Gestionades per entitats públiques.  

Molta competència. 

L'èxit depèn del prestigi del servei davant les empreses de la zona. 

Compromís d'anar a les ofertes per les quals ens criden.  

Processos de selecció en grup.  
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ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA 

Concursos / Oposicions. 

Llocs de treball més estables. 

Millors condicions laborals.  

Requereix un seguiment continu: terminis breus. 

Requereix bons coneixements de les noves tecnologies. 

Processos de selecció que comporta gran esforç.  

FIRES/CONGRESOS 

Ens permeten conèixer el funcionament del mercat de treball i del sector 
específic. 

Conèixer les empreses més innovadores del mercat. 

Presentar-nos cara a cara; resoldre dubtes.  

Fer contacte amb altres professionals del sector, reprendre relacions. 

Fires molt especialitzades. 

S’ha de demostrar les competències in situ. 

S’ha de fer un treball previ de cerca d’informació de les empreses 
participants. 

Requereix bones habilitats comunicatives. 

No sempre entregar el CV i carta de presentació en aquell moment és el més 
efectiu. S’han de treballar altres estratègies.  
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XARXA DE 
CONTACTES 

Efectivitat. 

Permet renovar antics contactes. 

Permet establir nous contactes i relacions. 

S’ha de saber utilitzar-los i mantenir el contacte amb una certa periodicitat. 

Requereixen habilitats socials elevades. 

Requereixen una inversió de temps.  

XARXES SOCIALS 

Donar-se a conèixer com a professional . 

Establir contactes productius del sector específic. 

Cada vegada hi ha més empreses / reclutadors que fan ús per trobar perfils 
professionals.  

Mantenir actiu el perfil; participació en debats, fòrums, etc. 

Habilitats comunicatives altes. 

Habilitat amb les noves tecnologies.  

Inversió temps/esforç a crear el perfil i generar continguts.  

AUTOCANDIDATURA 

Ens avancem a l'oferta. 

Seleccionem el tipus d'empresa en la qual volem treballar. Aconsellable quan 
tenim una especialitat concreta. 

Demostrem el nostre interès i compromís. 

Arribar al moment oportú. 

Demostrem el nostre interès i compromís. 

Requereix certa preparació i pràctica i els resultats poden ser a llarg termini. 

Cal investigar l'empresa en profunditat per adaptar el CV i la carta. També 
per saber a qui dirigir-se i poder mantenir una conversa adequada si sorgeix. 

Portar la carta i el CV en sobre tancat. 

S’han de tenir en compte les puntes de treball del sector. 

Es recomana preparar molt bé l'autocandidatura i en el cas que no se'n 
sàpiga demanar ajuda. 
A partir de l’aparició de la LOPD cada cop menys empreses agafen CVs en mà. 

APPS 

De fàcil ús; molt intuïtives. 

Molt còmoda. 

En procés de consolidació. 

Necessitat de mòbil amb connexió a Internet. 

S’ha de tenir un bon coneixement de les noves tecnologies. 
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Obtenir resposta en les primeres 24h. 

No té cost per a les empreses ni per als candidats. Ofertes per proximitat. 

Es pot xatejar amb l'empresa directament.  

S’ha de tenir bones competències comunicatives. 

EURES 

Principal portal per accedir al mercat laboral europeu. Assessorament 
personalitzat i per països. 

Beques i facilitadors per col·lectius. 

Creació de l’Europass: CV específic. 

Nivell d’anglès alt. Segons el país de destí també altres idiomes; francès, 
alemany, etc. 
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4. Seguiment de la recerca
És important saber a quines pàgines ens hem donat d’alta, les claus d’accés, i fer el                               
seguiment tant de les candidatures com de les autocandidatures que realitzem.                     
Recomanem portar diferents registres per tenir clar la tasca que estem fent. A continuació                           
us indiquem alguns aspectes a tenir en compte:  

- Ens interessa tenir dades concretes de les empreses: nom, adreça, telèfon, correu                     
electrònic i persona de contacte, si el podem esbrinar.

- Al llistat de candidatures és important anotar dades de l’oferta, dia de la                       
candidatura, per quin medi s’ha fet (Infojobs, Web de l’empresa, etc.) i data del                         
seguiment.

- Al llistat d’autocandidatures ens interessa, a més de les dades de l’empresa i a quin                           
lloc de treball volem optar, ens interessa saber data en la qual fem                       
l’autocandidatura, com la fem, quines eines de recerca enviem, i data en què fem                         
seguiment.

- De les pàgines en què ens apuntem, necessitem nom, adreça web, nom usuari/a,                       
contrasenya, si hem creat alertes, quines hem creat i última data d’actualització del                       
nostre perfil.
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5. Recursos de recerca de feina

www.feinaactiva.gencat.cat
www.infojobs.net
www.infofeina.com
www.infoempleo.com
www.trobarefeina.com
www.treballateca.com
www.empleate.gob.es/empleo
treball.barcelonactiva.cat/porta22
www.computrabajo.es
www.iberempleos.es
www.monster.es
www.portalparados.es
www.trabajos.com
www.yobalia.com
www.experteer.es
www.jobleads.es
www.servitalent.com
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CERCADOR GENERAL  https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home 

SECTOR  PORTALS 

Administració pública 

politiquesdigitals.gencat.cat 
www.dipta.cat/ca/borses-treball 
www.tarragona.cat 
www.reus.cat 
www.elvendrell.net 

Administració  www.topsecretaria.com/empleos/ 

Aeronàutica  www.ingenieros.es/bolsa_de_trabajo 

Alimentació 
www.infoagro.com/ 
www.webmar.com/foros/viewforum.php?f=47 

Ciències de la vida 
www.biospace.com/ 
www.nature.com/naturejobs/ 
www.chemjobs.net/en-gb/jobs/ 

Comerç i promocions 
www.comerciales.es/ 
 www.recruitery.jobs/ 
www.comercialing.com/  

Comunicació  www.quientv.com/ 

Construcció  www.construyendoempleo.com 

Cultural 

www.eventoplus.com 
www.atiza.com/ 
www.industriagraficaonline.com/ 
www.escritores.org/  

Educació  www.colejobs.es/ 

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home
http://politiquesdigitals.gencat.cat/ca/inici
http://www.dipta.cat/ca/borses-treball
http://www.tarragona.cat/
http://www.reus.cat/
http://www.elvendrell.net/
http://www.topsecretaria.com/empleos/
http://www.ingenieros.es/bolsa_de_trabajo
https://www.infoagro.com/empleo/
http://www.webmar.com/foros/viewforum.php?f=37&sid=2c1953562269665748336b2bb5800919
http://www.biospace.com/
http://www.nature.com/naturejobs/
http://www.chemjobs.net/en-gb/jobs/
http://www.comerciales.es/
http://www.recruitery.jobs/
http://www.quientv.com/
http://www.construyendoempleo.com/
http://www.eventoplus.com/
http://www.atiza.com/
http://www.industriagraficaonline.com/
http://www.escritores.org/
http://www.colejobs.es/
www.comercialing.com
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www.educajob.com 
www.cuadernalia.net/ 
www.eduso.net/ofertas/ 

Energies renovables 
www.energelia.com 
www.ecoempleo.com/?pag=of 
www.energias-renovables.com/Ofertas_de_empleo 

Estètica i benestar 

www.trabajarenbelleza.com/ 
www.artero.com/portal/peluqueria/bolsa_de_trabajo/ofertas 
www.beautymarket.es/estetica/anunciosparticulares.php?seccion=1
1  
www.sportsjobs.cat/  

Hosteleria i turisme 
www.turijobs.com/  
www.hosteleo.com  
www.gastroempleo.com 

Industrial  www.aeball.net 

Informàtica, telecomunicacions 
i Noves tecnologies 

www.ati.es/jobs 
www.tecnoempleo.com 
es.infoinformaticos.com/inicio.php 
www.q-techrec.com 
www.ticjob.es  

Logística i transport 

www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php 
www.logisnet.com/ 
www.windrosenetwork.com/ 
www.webmar.com/foros/viewforum.php?f=47 
www.diarioazafata.com/espana/ www.trabajoaviacion.es 

Neteja i manteniment  www.canguroencasa.com 

Sanitat 

www.empleosalud.com 

www.efisioterapia.net 

www.gencat.cat/ics/professionals/borsa_treball.htm 

www.portalesmedicos.com/empleo 

www.enfermeria21.com 

http://www.educajob.com/
https://www.cuadernalia.net/-bolsas-de-trabajo-
http://www.eduso.net/ofertas/
http://www.energelia.com/
http://www.ecoempleo.com/?pag=of
https://www.energias-renovables.com/Ofertas_de_empleo
http://www.trabajarenbelleza.com/
http://www.artero.com/portal/peluqueria/bolsa_de_trabajo/ofertas
http://www.beautymarket.es/estetica/anunciosparticulares.php?seccion=11
http://www.beautymarket.es/estetica/anunciosparticulares.php?seccion=11
http://www.sportsjobs.cat/
http://www.turijobs.com/
http://www.hosteleo.com/
http://www.gastroempleo.com/
http://www.aeball.net/ofe_emp.asp
http://www.ati.es/jobs
http://www.tecnoempleo.com/
http://es.infoinformaticos.com/inicio.php
http://www.q-techrec.com/
http://www.ticjob.es/
http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php
http://www.logisnet.com/
http://www.windrosenetwork.com/
http://www.webmar.com/foros/viewforum.php?f=47
https://diarioazafata.com/becastcp/
http://www.canguroencasa.com/
http://www.empleosalud.com/
http://www.efisioterapia.net/
http://www.gencat.cat/ics/professionals/borsa_treball.htm
http://www.portalesmedicos.com/empleo
http://www.enfermeria21.com/
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Seguretat i vigilància 
www.seguridadaempresas.com/ 
www.sisonline.com/ 
empleoseguridad.com/  

Serveis socials 

www.hacesfalta.org/ 
www.inforesidencias.com 
www.exporesidencias.com/ 
www.eduso.net/ofertas/ 

Tèxtil 
www.es.fashionjobs.com/ 
www.fashionunited.es/  

Discapacitat

www.fundaciosantateresa.org 
www.portalento.com 
www.disjob.com 
www.mercadis.com 
www.fundacionadecco.org 
www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/n-fundacion/ 

Joves

www.primerempleo.com  
www.jove.cat  
www.quierounbuentrabajo.com  
www.studentjob.es 
https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action 

Majors 45 anys
www.fundacionadecco.org
www.empleosenior.org 

http://www.seguridadaempresas.com/
http://www.sisonline.com/empleo/
http://empleoseguridad.com/
http://www.hacesfalta.org/
http://www.inforesidencias.com/
http://www.exporesidencias.com/
http://www.eduso.net/ofertas/
http://www.es.fashionjobs.com/
http://www.fashionunited.es/
http://www.fundaciosantateresa.org/
http://www.portalento.com/
http://www.disjob.com/
http://www.mercadis.com/
http://www.fundacionadecco.org/
http://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/n-fundacion/
http://www.primerempleo.com/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/treball/index.html
http://www.quierounbuentrabajo.com/
http://www.studentjob.es/
https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action
http://www.fundacionadecco.org/
http://www.fundacionadecco.org/
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AL BAIX PENEDÈS 

COL·LEGI - GREMI  PÀGINA WEB  TELÈFON 
El Gremi de Fusters del Baix Penedès  https://www.gestoradegremis.com/  977661094 

El Gremi d’Instal·ladors del Baix Penedès  https://www.gestoradegremis.com/ 977661094

El Gremi de la Construcció del Baix Penedès  https://www.gestoradegremis.com/ 977661094

Gremi d’hostaleria Baix Penedès  https://www.facebook.com/gremidhosta
leria.baixpenedes/ 

977663466 

Gremi d’Imatge del Penedès (GIP)  https://www.facebook.com/gremidimat
gedelpenedes.penedes 

666913329 

https://www.gestoradegremis.com/
https://www.gestoradegremis.com/
https://www.gestoradegremis.com/
https://www.facebook.com/gremidhostaleria.baixpenedes/
www.indeed.es
www.jobeeper.com
www.jobijoba.es
www.trabajorapido.org
www.workea.org
www.opcionempleo.com
https://www.facebook.com/gremidimatgedelpenedes.penedes
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A LA RESTA DE LA PROVINCIA 

COL·LEGI - GREMI  PÀGINA WEB  TELÈFON 
Associació empresaris provincia de tarragona https://aeht.es/  977239600

Col·legi oficial d'administradors de finques 

de tarragona 

http://www.coaft.com/  977235421 

Col·legi oficial de graduats socials de 

tarragona 

https://www.graduats-socials-tarragona.
org/es/inicio.aspx 

977224513 

Col·legi oficial de farmaceutics  http://www.coft.cat/  977250937 

Col·legi oficial d'aparelladors i arquitectes 

tècnics 

https://apatgn.org/  977443780 

Col·legi oficial d'economistes de catalunya 
http://www.coleconomistes.cat/Paginas/
Ficha.aspx?IdMenu=a2238bd0-3048-4d
9d-ab8c-c91c6fdfd475&Idioma=ca-ES 

977217042 

Il·lustre col·legi d'advocats  https://www.icatarragona.com/  977344755 

Associació hotelera salou cambrils  https://costa-daurada.com/  977385057 

Col·legi oficial de veterinaris de tarragona  http://www.covt.cat/  977211189 

Col·legi oficial de diplomats en infermeria  https://www.codita.org/  977239519 

Col.legi de doctors i llicenciats ciències i 

lletres catalunya 

https://www.cdl.cat/delegacions  977239523 

Col·legi oficial de secretaris interventors i 

tresorers adm. local 

http://www.cosital.altanet.org/  977220047 

Il·lustre col·legi de procuradors dels tribunals  https://www.cpt.cat/es/  977220049 

Col·legi oficial de periodistes de catalunya  https://www.periodistes.cat/home/tarra
gona 

977245454 

Col·legi oficial d'enginyers industrials  https://www.enginyerstarragona.cat/  977252646 

https://aeht.es/
http://www.coaft.com/
https://www.graduats-socials-tarragona.org/es/inicio.aspx
http://www.coft.cat/
https://apatgn.org/
http://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=a2238bd0-3048-4d9d-ab8c-c91c6fdfd475&Idioma=ca-ES
https://www.icatarragona.com/
https://costa-daurada.com/
http://www.covt.cat/
https://www.codita.org/
https://www.cdl.cat/delegacions
http://www.cosital.altanet.org/
https://www.cpt.cat/es/
https://www.periodistes.cat/home/tarragona
https://www.periodistes.cat/home/tarragona
https://www.enginyerstarragona.cat/
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Col·legi oficial d'agents propietat 

immobiliaria 

http://www.apitarragona.com/catalan/  977235820 

Col·legi oficial d’odontòlegs i estomatòlegs 
de catalunya 

http://www.coec.cat/es/  977245518 

Col·legi oficial de metges  https://www.comt.es/  977511049 

Col·legi oficial d'enginyers tècnics forestals  http://www.agrifor.org/ca/demarcacions
/Tarragona 

977211285 

Confraria de pescadors de sant pere  977 74 05 17 

AL BAIX PENEDÈS 

NOM ETT  ADREÇA  PÀGINA WEB  TELÈFON 
ADECCO  Narcís Monturiol, 2 (El Vendrell)  www.adecco.es  977667100 

RANDSTAD  Credit, 3 (El Vendrell)  www.randstad.es 977154665

MARLEX  Narcís Monturiol 18 (El Vendrell)  www.marlex.net 977789418

IMAN TEMPORING ETT  Pau Casals, 65  (El Vendrell)  www.imancorp.es  977271597 

GI GROUP  La Rambla N22 1° 7° (El Vendrell)  es.gigroup.com  977157426 

INTERIM GROUP 
Avinguda del Baix Penedés nº 53, 

local 1  (El Vendrell) 
interimgrouphr.com  977076260 

http://www.apitarragona.com/catalan/
http://www.coec.cat/es/
https://www.comt.es/
http://www.agrifor.org/ca/demarcacions/Tarragona
http://www.agrifor.org/ca/demarcacions/Tarragona
http://www.adecco.es/
http://www.randstad.es/
http://www.marlex.net/
http://www.imancorp.es/
http://es.gigroup.com/
http://interimgrouphr.com/
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ALTRES ETT 

NOM ETT  POBLACIÓ PÀGINA WEB 

MANPOWER  Vilafranca del penedès  http://www.manpowergroup.es 

AGIO GLOBAL  Barcelona  https://www.agioglobal.com/ofertas.php

PERSONAL 7 ETT Vilafranca del penedès  https://personal7.es/

GRUPO TEMPORING  Martorell  https://trabajadores.temporingett.com/C
andi/CandiSaludo.aspx 

QUALITY GRUP MONTANER  Barcelona  https://www.qualitytemporal.com/grup-
montaner/ 

DIRECTORI D’ETT

http://www.portalett.com/ 

https://www.agioglobal.com/ofertas.php
https://personal7.es/
https://trabajadores.temporingett.com/Candi/CandiSaludo.aspx
https://trabajadores.temporingett.com/Candi/CandiSaludo.aspx
https://www.qualitytemporal.com/grup-montaner/
https://www.qualitytemporal.com/grup-montaner/
http://www.portalett.com/
www.manpowergroup.es
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www.leina.org
www.xarxaocupaciobp.cat
www.oficinajovebaixpenedes.wordpress.com
www.siaj.net
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SINDICAT  PÀGINA WEB  TELÈFON 
CCOO  www.ccoo.cat  934812700 

CGT www.cgtcatalunya.cat  933103362 

COORDINADORA OBRERA SINDICAL www.sindicatcos.cat  650902873 

INTERSINDICAL www.intersindical-csc.cat  934813660 

UGT www.ugt.cat  932956100 

UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA www.uniopagesos.cat  932680900 

UNIVERSITAT  PÀGINA WEB  TELÈFON 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI www.urv.cat 977 558 000

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
CATALUNYA  www.upc.edu 934 01 62 00 

UNIVERSITAT DE BARCELONA  www.ub.edu  934021100 

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE 
BARCELONA   www.uab.cat  935811111 

UNIVERSITAT POMPEU FABRA  www.upf.edu  935422000 

UNIVERSITAT OBERTA DE 
CATALUNYA  www.uoc.edu 

977 338 008 

http://www.ccoo.cat/
http://www.cgtcatalunya.cat/
http://www.sindicatcos.cat/
http://www.intersindical-csc.cat/
http://www.ugt.cat/
http://www.uniopagesos.cat/
https://www.urv.cat/es/
https://www.upc.edu/ca
www.ub.edu
www.uab.cat
www.upf.edu
www.uoc.edu
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www.oficinajovebaixpenedes.wordpress.com
www.fegp.cat
www.creuroja.org
https://www.fundaciosantateresa.org
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XARXA ÚS  PERFIL D’USUARI/ÀRIA 
www.linkedin.es  Professional  Generalista 

www.facebook.es  Personal - Professional  Generalista 

www.twitter.es  Personal- Professional  Generalista 

www.instagram.com  Personal- Professional  Generalista - Joves 

www.youtube.es  Personal- Professional  Generalista - Joves 

www.tiktok.com  Personal- Professional  Generalista - Joves 

http://www.linkedin.es/
http://www.facebook.es/
http://www.twitter.es/
http://www.instagram.com/
http://www.youtube.es/
http://www.tiktok.com/
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6. Feina Activa

1. Entra al web www.feinaactiva.gencat.cat
2. A l’opció persones candidates identifica’t.

4. Emplena les teves dades personals, fes clic a idioma preferent (pots triar Castellà o Català) i crea un usuari i una
contrasenya per accedir (recorda que ho pots fer amb el codi de renovació de la demanda DARDO)

5. Un cop sol·licites l’alta rebràs un correu electrònic amb les dades d’accés.

6. Comprova que ho has rebut immediatament.

7. Identifica’t com a usuari per continuar emplenant les teves dades.

http://www.feinaactiva.gencat.cat/
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Pots accedir amb el nom d’usuari i la contrasenya que has creat al pas anterior o bé si no recordes quines dades d’accés 
tens, pots entrar amb el teu NIF/NIE i el teu codi de renovació de la demanda DARDO. 

A la pantalla de benvinguda podràs accedir a: 

1. Els meus currículums.

2.Gestió de l’usuari.

3. Les meves candidatures.

4. Gestió d’ofertes.

Completa les dades personals, idiomes... pots fer més d’un currículum i guardar-lo al llistat de currículums. 
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Gestió de l’usuari: Entra aquí per canviar la contrasenya, idioma preferent, privacitat, empreses objectiu... 
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Les meves candidatures: Pots consultar a quines ofertes t’has inscrit i en quin estat et trobes com a candidat. 

Cercador d’ofertes: 
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En aquest apartat podreu cercar ofertes del vostre interès. 

Es poden fer diversos tipus de cerques: simple, avançada, d’empreses i per CV. La recerca es pot realitzar per zones i 
paraules clau. 

- Resta d’Espanya
- Resta d’Europa
- Província

- BARCELONA
- GIRONA
- TARRAGONA
- LLEIDA

- Municipi
- EL VENDRELL
- REUS
- VALLS

Pots fer clic a les ofertes que apareixen al llistat. D’aquesta forma, trobaràs tota la informació dels llocs de treball. Fes clic 
al botó “Inscriure’s”. 

Finalment, pots tornar a la teva zona privada o bé abandonar la pàgina. Recorda TANCAR 
SESSIÓ. 
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7. Borsa de treball: l’Eina
1. Entra al web https://leina.org/wp/
2. Accedeix a l’apartat: Servei d’ocupació.

3. Accedeix a l’apartat: Borsa de treball
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4. En aquest trobaràs les ofertes disponibles. Si no ets usuari de l’Eina, cal adreçar-se personalment a
L’Eina, al servei d’informació situat a la segona planta de l’edifici Camí Reial, i demanar per donar-se
d’alta com usuari de l’Eina.

Si ja ets usuari de l’Eina, fes clic sobre del nom de l’oferta que t’interessa.

5. A continuació s’obre una pàgina amb les dades més rellevants del lloc de treball seleccionat, i al final de
tot amb color taronja hi diu: inscriure’m a l’oferta. Fes clic.
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6. Et demana el NIF i la teva clau d’accés. Has d’omplir-ho i clicar “Enviar”.

7. Un cop et dona la benvinguda has de fer clic a “Prem el botó per inscriure’t a l’oferta”.
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8. Borsa de treball: Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès
1. Entra al web http://xarxaocupaciobp.cat
2. Accedeix a l’apartat: Ofertes de feina.

3. Tria l’oferta que t’interessa i accedeix.

http://xarxaocupaciobp.cat/
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4. Un cop accedeixis a l’oferta, podràs llegir tot el contingut.
5. A la part final, hi han dos botons: “Iniciïs sessió” i “Registris”. Si ja tens un compte, pots iniciar sessió. Si no, pots

registrar-te.

6. En cas d’haver-te de registrar, has d’omplir les següents dades i acceptar les condicions legals.
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