Borses de treball
genèriques
www.bebee.com
www.bolsadetrabajo.com
www.cambiadeempleo.com
www.classificats.net
www.cornerjob.com
www.empleo.net
www.expansionyempleo.com
www.indeed.es
www.infoempleo.com
www.infofeina.com
www.infojobs.net
www.insertia.net
www.jobrapido.com
www.laboris.net
www.miltrabajos.com

www.monster.es
www.oficinaempleo.com
www.opcionempleo.com
www.portalparados.es
www.primerempleo.com
www.quieroempleo.com
www.trabajando.es
www.trabajar.com
www.trabajos.com
www.treballateca.com
www.trobarefeina.com
www.trovit.es
www.virtualempleo.com
www.workea.org
www.yaencontre.com

Canals 2.0 per a la
recerca de feina

I ara...

BUSCA FEINA
DES DEL MÒBIL
Com?
Descarregant-te algunes de les
Apps que et proposem

Randstad

Jobandtalent

CornerJob

InfoJobs

Linkedin

www.linkedin.com

Viadeo

No saps per
on començar?
Servei d’Ocupació i
Acompanyament Laboral i Formatiu
(SOAL) de l’Ajuntament de Corbera et
donem un cop de mà!

Xing

www.xing.com
www.twitter.com

Vols
formar-te?

Al

www.es.viadeo.com/es/

Twitter

Busques
feina?

Indeed

Job Today

Què t'oferim
al SOAL i a l'aula de
recerca de feina?
Acompanyament tècnic especialitzat

A qui ens
adrecem?
El Servei d'Orientació i Acompanyament
Laboral i Formatiu (SOAL) de l'Ajuntament
de Corbera s'adreça a

Orientació sociolaboral i formativa

Borses de
treball
Ofertes de feina gestionades per la
xarxa XALOC

www.diba.cat/slo/x_ofertes1.asp

Informació del mercat de treball i les
sortides laborals i formatives
Directori d'empreses, de formació, de
consulta i webs
Eines i recursos per a la recerca de

PERSONES
Persones en edat laboral i en situació

Ofertes de treball de la xarxa de
Serveis Locals d'Ocupació (SLO)

www.diba.cat/slo

de recerca activa de feina o de millora
professional
Ofertes de treball del portal Feina

feina i/o millora professional

Activa (SOC)

www.feinaactiva.gencat.cat

Inscripció a la borsa de treball de
l'Ajuntament (xarxa XALOC)
Tauler d'ofertes de feina
Ordinadors amb connexió a Internet
Acompanyament en la construcció del

EMPRESES
Empreses que es troben en situació
de cerca de personal

teu projecte professional i/o formatiu

OFERTES DE
TREBALL PÚBLIC
Per treballar a Ajuntaments, Consells
Comarcals, Diputació de Barcelona a

Horari aula de recerca de feina:
dilluns i dijous de 9h a 11h.
*No és necessari demanar hora

Servei d’Orientació i Acompanyament
Laboral i Formatiu (SOAL)
Àrea de Desenvolupament Econòmic
ocupacio@corberadellobregat.cat
Tel. 93 650 02 11 / Fax. 93 688 17 58

través de contractacions temporals,
funcionariat, plans d’ocupació...

www.cido.diba.cat/oposicions

