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1. APPS PER A LA RECERCA DE FEINA
A) INTRODUCCIÓ

El món de les aplicacions (APP’s) es troba actualment en una etapa de màxima expansió. No només
pretenen millorar la utilitat de les seves pàgines webs de referència sinó que fins i tot de vegades,
substitueixen a aquestes últimes ampliant i millorant l'accés dels usuaris en qualsevol lloc en el qual
es trobin.
Les APP’s poden resultar més fàcils d'usar que les pàgines web tradicionals.
Algunes de les millors funcionalitats que ofereixen són:
 Filtrar les ofertes d'ocupació per categoria professional, província, etc.
 Establir un sistema d'alertes per rebre notificacions de les ofertes d'ocupació que s'ajusten al
nostre perfil.
 Compartir anuncis de treball en xarxes socials o enviar-los per correu electrònic a altres
persones a les quals pogués interessar.
 Seguir l'evolució de les candidatures que s'han presentat.
Les APP’s estan dissenyades per aconseguir encaixar oferta i demanda.

B) APPS MÉS POPULARS:

NOM

DESCRIPCIÓ

Vilanova+

-

Accés a activitats, llistats d’empreses, centres de formació, etc.

De Vilanova.

Feina Activa

-

Enllaç directa a Feina Activa.

-

És l’aplicació mòbil de la web de Feina Activa.

-

Es pot consultar les ofertes.

-

Trobem moltes ofertes a nivell de Catalunya, tant publicades

directament a través de la web com obtingudes d’altres cercadors
o webs.
Indeed

-

Recordeu que és un metacercador.

-

Opció de veure ofertes per proximitat.

-

Tenen ofertes que gestionen directament, tot i que la majoria

són d’altres cercadors o webs.
LinkedIn

Job

Search

-

Envia ofertes recomendades a partir del teu perfil de Linkedin.

-

La teva xarxa de Linkedin no sabrà sobre la teva cerca

d’ocupació.

App de Infojobs

-

Pots inscriure’t a les ofertes fent servir el teu perfil de Linkedin.

-

Permet accedir i gestionar les ofertes de forma còmoda i

ràpida.

CornerJob

-

Tens accés a diversitat d’ofertes i perfils.

-

Permet recerca per proximitat.

-

Empreses tenen 24 hores per respondre la teva

autocandidatura

Jobtoday

Jobandtalent

-

Pots xatejar amb la persona responsable de l’oferta.

-

Permet xatejar amb la persona responsable de l’oferta.

-

L’empresa ha de respondre en 24 hores.

-

Especialitzada en perfils d'hostaleria, comerç i serveis.

-

Ofertes de tota Espanya.

-

Envien alertes segons la informació del teu perfil.

-

T’avisen quan hi ha canvis en la teva candidatura.

ICONA

Jobeeper

-

Notificacions a l’instant.

-

Permet crear alertes personalitzades.

-

No hi ha necessitat de registre.

-

Especialitzat en turisme i hostaleria.

-

Alertes i enviament d’ofertes que encaixin amb el teu perfil.

Trovit

-

Busca ocupacions a través de paraules clau.

oocupació

-

És un metacercador.

-

Lligat a la web de Monster.

-

Guarda les teves cerques

-

Possibilitat d’accedir als teus CVs de Google Drive.

-

Alerta amb noves ofertes disponibles.

-

Pots guardar cerques

-

Fàcil de fer servir.

-

Permet cerca també a l’estranger

-

Ocupacions recomanades segons historial de recerca.

-

Molt senzilla.

-

Especialitzada en ocupacions temporals o per hores del sector

Turijobs

Monster app

Opcionempleo

Careerbuilder

Worktoday

serveis.
Eures

-

Aplicació de la Xarxa Eures

-

Publica ofertes publicades per qualsevol Servei Públic

d’Ocupació d’ Europa.
-

Facilita el contacte amb consellers EURES per a rebre

informació personalitzada
-

Inclou informació dels 27 Estats membres de la UE així com

Islàndia, Lichtenstein, Noruega i Suïssa.

2. GOOGLE FOR JOBS
Google For Jobs és la nova eina de Google per ajudar en la recerca de feina. Aquesta eina va
començar a funcionar al maig del 2018. Es basa en la Intel·ligència Artificial i el seu objectiu és per
una banda agilitzar la selecció de candidats per part de l’empresa i per una altra ajudar a les
persones en recerca de feina a localitzar oportunitats laborals.
A continuació comentem les característiques de funcionament bàsiques de Google For Jobs:
GOOGLE FOR JOBS
No és una aplicació ni una web de Google, si no que s’integra directament al cercador de Google.
Es recomana fer-lo servir des del mòbil.
 Com funciona? Teclegem al
cercador: “treballs a prop meu”,
“treballs formatius”, “treballs a
mitja jornada” i apareixerà llistat
d’oportunitats laborals a prop
nostre.

 Té sistemes de geolocalització i
alertes de recerca de feina en
funció de les cerques
realitzades.
 Permet veure valoracions
Videotutorial:

3. XARXA EURES
És una iniciativa europea que pretén facilitar a les i els treballadors europeus, la mobilitat laboral cap
a altres països de la Unió. La xarxa està composta per l'Oficina Europea de Coordinació, les Oficines
Nacionals de Coordinació, els socis de EURES i els socis de EURES associats.
Els socis de la xarxa poden ser serveis públics d'ocupació, serveis privats d'ocupació, sindicats,
organitzacions patronals i altres agents del mercat laboral.
Així mateix, EURES facilita informació específica i ofereix serveis de col·locació que redunden en
benefici dels ocupadors i treballadors fronterers de les regions transfrontereres europees.
Es pot contactar a través del seu portal amb assessors EURES que poden informar de qualsevol
qüestió relacionada amb formes de vida, relacions laborals dels diferents països de la Comunitat
Europea.
Adreçat a demandants d'ocupació entre 18 i 30 anys, que accedeixin per primera vegada a una
ocupació a través de la Xarxa Eures (qualsevol treball a un altre país de la Unió Europea és
susceptible d'integrar-se en aquest programa).
Subvenció de les despeses pròpies de l'entrevista de treball per a una ocupació a l'estranger, suport
econòmic per a l'establiment i les primeres setmanes en el nou treball, i/o formació específica al país
d'origen sobre el treball a desenvolupar.

Més informació: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=993&langid=es

