GUIA DE RECURSOS PER A LA RECERCA DE FEINA A INTERNET
INSTITUCIONS PÚBLIQUES
www.santfeliu.cat
www.oficinatreball.net
www.oficinadetreball.cat
www.gencat.net/treball

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Oficina virtual del Servei D'Ocupació de Catalunya. Informació del mercat laboral,
ofertes de treball, i Formació Ocupacional.
web de la Generalitat de Catalunya. Informació general i links d'interès
www.gencat.net/treball/ambits/relacions_laborals/contractes
www.gencat.net/treball/ambits/relacions_laborals/negociacio
web de Serveis de la Generalitat de Catalunya. Informació diversa i específica.
web del "Instituto Nacional de Empleo". Informació serveis, prestacions, contractes...
web de la Seguretat Social
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Borsa de treball i convocatòries oficials
Ministerio de Educación y Ciencia
Diputació de Barcelona. Xarxa Local d'Ocupació (St Just Desvern, Cornellà..)

www.cat365.net
www.inem.es
www.seg-social.es
www.mtas.es
www.gencat.es/oposicions
www.mec.es
www.diba.cat/slo

Κ

WEBS DE PROMOCIONS ECONÒMIQUES D'AJUNTAMENTS

www.castelldefels.org
www.esplugues.cat
www.gavaciutat.net
http://www.coressa.com/persones/taulell_cat.asp
www.sabadelltreball.net

Ajuntament de Castelldefels. Inscripció i ofertes a través de la pàgina web.
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Ofertes de treball.Inscripció in situ
Ajuntament de Gavà. Ofertes de treball.Inscripció in situ
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. Ofertes de treball. Inscripció presencial
Ajuntament de Sabadell. Inscripció i ofertes a través de la pàgina web.

PORTALS DE BORSES DE TREBALL
http://empleo.universia.es/
www.laboris.net
www.infojobs.net
www.infoempleo.com
www.infofeina.com
www.trabajos.com
www.servijob.com
www.workingbaixllobregat.net
www.classificats.net
www.infoempleo.com
www.empleotiempoparcial.com
www.expansionyempleo.com
www.hacesfalta.org
www.fundacionadecco.es
www.comarcalia.com

per a joves que cerquen la seva primera feina, ofertes laborals
borsa de treball on és necessari donar-se d'alta per accedir a les ofertes
borsa de treball on és necessari donar-se d'alta per accedir a les ofertes
borsa de treball on és necessari donar-se d'alta per accedir a les ofertes
borsa de treball on és necessari donar-se d'alta per accedir a les ofertes (Ett's)
borsa de treball on és necessari donar-se d'alta per accedir a les ofertes
forma part del portal Hispavista. Destaca per la seva facilitat
borsa de treball del diari la Vanguardia. Té un cercador d'ocupacions per àrea
professional i s'ha de donar-se d'alta per a accedir a les ofertes
ofertes de feina a la comarca. Cal inscriure's per accedir.
Links a empreses i ett's, informació d'interès.
borsa de treball entre altres serveis. Cal donar-se d'alta per
accedir a enviar el CV a les empreses.
redirecciona cap a portals patrocinadors
borsa de treball on s'inclou el nom de l'empresa
versió digital del diari Expansión. Informació sobre emprenadors
recursos humans, formació, beques…
ofertes remunerades i ofertes per a voluntari, amb dades de l'entitat
fundació per a la Integració Laboral. Treballen amb col.lectius
de persones discapacitades, dones amb càrregues familiars
i majors de 45 anys. Permet inscriure's.
portal d'ofertes per comarques. Cita el nom de l'empresa

METABUSCADORS DE BORSES DE TREBALL
www.google.es
www.5campus.org
www.empleo.com
www.virtualjob.com
www.opcionempleo.com
www.empleofacil.com
www.trabajofacil.com

un dels principals cercadors d'internet (en tots els àmbits)
web de recursos per a la formació i treball (Consultores de RRHH, headhunters…)
enllaç amb altres webs de borses de treball
cercador en Anglès, on és possible trobar borses de treball, empreses i
institucions que ofereixen llocs de treball, orientació académica i professional
guia de webs a nivell estatal, amb cercador per ocupacions i ubicacions
enllaços i cercador de webs. Base de dades de CV
enllaç amb altres webs, alhora que dona amplia informació
sobre oposicions i concursos de treball en l'àmbit públic.

BORSES ESPECIALITZADES PER ALTS CÀRRECS, EXECUTIUS I TÈCNICS
www.ior.es
www.deloitte.es
www.tea-cegos-seleccion.es
www.globalgroup.es
www.montaner.com
www.michaelpage.es

consultora i RRHH. Especialitzats en selecció de directius i professionals.
consultora i serveis professionals (auditora,serveis financers..)
executius, càrrecs intermitjos, tècnics
consultoria especialitzada
consultoria i head hunting
selecció especialitzada. Visalització d'ofertes sense el nom de l'empresa

PORTALS DE BORSES DE TREBALL PER ÀREA O SECTOR PRODUCTIU
www.idg.es/jobuniverse
www.administrativos.com
www.informaticos.com
www.currantes.com
www.inforesidencias.com

ofertes de treball en noves tecnologies, a Espanya i altres parts del món
administratius
informàtics
oficis
borsa de treball amb contacte directe de l'empresa.
Permet cercar residències geriàtriques.
comercials
directius, tècnics
enginyers/es
dependents/es
secretaris/es
secretaris/es, administratius/ves
profesors/es, formadors/es
estudiants universitaris, pràctiques, tècnics juniors
àrea sanitaria en general
periodistes, comunicació
economistes, administració empreses, empresarials
àrea de construcció (tècnics)
advocats

www.comerciales.com
www.ejecutivos.com
www.ingenieros.com
www.vendendoras.com
www.secretarias.com
www.secretariaplus.com
www.profesores.com
www.universitarios.com
www.medicos.com
www.periodistas.com
www.economistas.com
www.arquitectos.com
www.letrados.com

ALGUNES EMPRESES AMB BORSA DE TREBALL
www.info-empresas.net
www.caprabo.es
www.mercadona.es
www.decathlon.es
www.fnac.es
www.elcorteingles.es
www.carrefour.es
www.alcampo.es
www.husa.es
www.hoteles-hesperia.es/trabajo/bolsa.sfm
www.inditex.com
www.pansandcompany.com
www.mcdonalds.es
www.burgerking.es
www.telepizza.es

cercador d'empreses d'àmbit nacional.
supermercat (enviar CV a selección_catalunya@caprabo.es)
supermercat (atenció al client)
botigues material esportiu (ofertes, formulari d'inscripció i d'adjuntar CV)
botigues articles d'oci (discs, audiovisuals, llibres, components informàtics…)
cadena de grans magatzems
hipermercat
hipermercat
hoteleria
hoteleria
Mango, Zara, Bershka…
comerç de menjar ràpid
comerç de menjar ràpid
comerç de menjar ràpid
cadena de pizzeries

PORTALS DE BORSES DE TREBALL DE COMUNITATS AUTÒNOMES
www.empleoandaluz.com
empleaextremadura.com
www.gobiernodecancarias.org/empleo
www.kaixo.com/lanbila
lanbide.net

ocupació a Andalusia
ocupació a Extremadura (Junta de Extremadura)
ocupació a Canàries
ocupació País Basc
ocupació País Basc

PORTALS DE BORSES DE TREBALL INTERNACIONALS
www.monster.es

www.computrabajo.es

www.europarl.eu.int/stages/default.htm
www.europa.eu.int/eures

borsa de treball d'àmbit internacional. Disposa de diversos
formats i nombroses eines per a aprofitar-ho en la xarxa,
inclosa la possibilitat d'adjuntar un CV fet en word.
amb presència a espanya, Argentina i Mèxic. Posa en contacte empreses i
professionals en recerca de treball. Llista d'ofertes, registre de curriculums
enviament d'ofertes al correu electrònic.
pràctiques en organismes europeus
portal europeu sobre mobilitat professional.Informació diversa,
ofertes i empreses.

