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Buscar i respondre ofertes 

 

En l'actualitat, l'ordinador i Internet són eines fonamentals per la recerca 

d'ocupació. La Xarxa ofereix una sèrie de recursos que posen en contacte l'oferta i 

la demanda de perfils professionals, de tal manera que podem accedir 

ràpidament a un major nombre de possibilitats d'ocupació sense moure'ns de 

casa, a l'hora que vulguem, sense grans despeses, amb només introduir les 

nostres dades personals i professionals en una determinada base de dades. La 

Xarxa proporciona, per tant, una gran ajuda en el procés de recerca d'ocupació i 

de selecció de personal.  

Si ja hem elaborat el nostre CV digital i coneixem les fonts d'Internet on trobar 

ocupació, és hora de començar a buscar i respondre ofertes d'ocupació concretes. 

Som-hi, doncs.  

 

 

1.1.1.1.    Gestionar el Currículum Vitae en un portal de Gestionar el Currículum Vitae en un portal de Gestionar el Currículum Vitae en un portal de Gestionar el Currículum Vitae en un portal de 

recerca i inscriure's a ofertes recerca i inscriure's a ofertes recerca i inscriure's a ofertes recerca i inscriure's a ofertes     

Una vegada elaborat el CV Digital, per iniciar el procés de recerca d'ocupació s'ha 

de penjar a Internet. Això vol dir que les dades estiguin actualitzades en un o 

diversos portals de recerca d'ocupació.  

Aquests, en general, disposen d'unes plantilles en les quals, d'una banda, es 

demana emplenar les dades amb les que es construeix el currículum i, d'altra 

banda, permeten establir paràmetres de recerca d'ofertes, segons el perfil i 

preferències.  

Les dades més habituals que es demanen en els portals de recerca d'ocupació són 

els següents:  
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• Dades personals  

• Estudis  

• Experiència Laboral  

• Idiomes  

• Habilitats  

• Coneixements Informàtics  

 

 

 

 

 

 

 

Quant als paràmetres de recerca d'ofertes, Infojobs.net és un dels portals que 

ofereix més paràmetres distints: des de la categoria professional, a l'àrea 

geogràfica i al nivell d'estudis requerits, etc. 
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Una vegada donat d'alta en el portal i 

introduïdes les dades del CV seguint els 

passos que s'indiquen en la web, caldrà 

actualitzar periòdicament les dades, 

revisar constantment les ofertes que es 

publiquen mitjançant les eines de recercaeines de recercaeines de recercaeines de recerca 

que proporciona el portal i inscriure's en 

les quals més interessen.  

 

Per a això els portals ofereixen opcions com: 

 - Avisos automàtics periòdics al correu electrònic per a actualitzar el CV. Aquests 

poden ser diaris o setmanals i d'acord a unes opcions de recerca. 

 - Enviament d'ofertes al correu electrònic o al mòbil en cas de sorgir una oferta 

apropiada al perfil (la recepció d'ofertes al mòbil és una opció de pagament).  
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- Seguiment on line de l'estat de les candidatures i també pel mòbil. 

- Butlletins informatius amb notícies i articles sobre el món laboral i la 

recerca d'ocupació. 

 

- Ofertes de formació (presencial i on line) adaptades al perfil de cada usuari. 
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Normalment també existeix una zona en la qual es pugui realitzar    l'Administració l'Administració l'Administració l'Administració 

del Currículum o Dades d'Usuaridel Currículum o Dades d'Usuaridel Currículum o Dades d'Usuaridel Currículum o Dades d'Usuari, en la qual es poden fer actualitzacions, 

completar les plantilles amb les dades personals, professionals i acadèmics; 

habilitar opcions de privadesa, d'avís per correu electrònic o donar-se de baixa 

quan es troba ocupació i no es desitja rebre més informació. 

 

    

    

    

    

    

    

 

2.2.2.2.             El procés dEl procés dEl procés dEl procés d'inscripció'inscripció'inscripció'inscripció    

Buscar les ofertes Buscar les ofertes Buscar les ofertes Buscar les ofertes     

Al verificar les ofertes de treball, cal inscriure's i expressar un interès especial, per 

a posteriorment rebre confirmacions o verificar l'estat de les candidatures.  

En la majoria de portals de recerca d'ocupació, en la pàgina principal o home 

existeix un apartat en el qual es poden posar els paràmetres de recerca en 

caselles que busquen ofertes d'ocupació per zona, per tipus d'ocupació i per 

paraules clau per fer la recerca. 
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Una vegada especificats aquests criteris de recerca, es mostra una llista d'ofertes 

d'acord a allò escollit. Cal tenir en compte que les paraules clau restringeixen la 

recerca pel terme específic. Aquí per exemple, es pot haver introduït una recerca a 

Laboris.netLaboris.netLaboris.netLaboris.net, en la qual s'ha especificat com a paraula clau “secretària”. D'aquesta 

manera el resultat mostra tots els resultats que s'ajusten a aquesta paraula clau. 

 

En alguns portals altra opció és estructurar les recerques amb l'ampliació dels 

paràmetres de recerca quant a lloc, categoria, sub categories, estudis, tipus de 

contracte, jornada laboral, salari o el que es requereixi d'acord a allò que s'adapti 

al perfil.  

Fins i tot es poden habilitar les opcions d'avisos d'ofertes al correu electrònic o al 

mòbil, diària o setmanalment. 

De vegades també existeixen camps de recerca d'empreses, per a això el cercador 

demana com a mínim emplenar una opció de recerca o totes les quals 

esmentades: el nom de l'empresa, paraula clau, forma jurídica, tipus d'indústria i 

província.  

    

Revisar les ofertes Revisar les ofertes Revisar les ofertes Revisar les ofertes     

El procés de revisió de les ofertes es pot realitzar de diferents formes:  

• Una vegada arriba un avís d'ofertes al correu electrònic, es poden revisar 

directament fent un clic en elles.  
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• Es pot entrar diàriament al portal i fer la recerca.  

• Es pot revisar l'àrea d'usuari per a veure quines ofertes coincideixen amb els 

paràmetres de recerca establerts.  

En els dos últims casos, obtindrem un llistat amb el nom de l'ocupació, el lloc, 

l'empresa i la data que l'empresa va donar d'alta l'oferta. Algunes vegades també 

es veu el nombre de candidats que s'han inscrit fins al moment. Aquestes dues 

últimes informacions són molt útils ja que indiquen, d'una banda, la competència 

a la qual es pot enfrontar el candidat i, d'altra banda, la data que l'empresa va 

publicar l'oferta per a començar a buscar candidats, alguna cosa molt important a 

tenir en compte, ja que és possible que l'empresa revisi únicament els primers 

currículums rebuts.  

 

La fitxa de l'oferta mostrarà a 

quina categoria de recerca 

pertany, la data, el nom de 

l'empresa, la ubicació i la 

descripció. Aquesta descripció 

mostra la categoria, el 

departament, les funcions, els 

requisits i les condicions de treball 

tals com el salari, l'horari, 

disponibilitat per a viatjar, 

possessió de vehicle propi, certificacions o llicències d'algun tipus. Si l'oferta és 

interessant cal inscriure's. 

 

Inscriure's en  les ofertesInscriure's en  les ofertesInscriure's en  les ofertesInscriure's en  les ofertes    

La inscripció pot ser automàtica a través d'un botó com el de la imatge que sol 

aparèixer al final de la fitxa de l'oferta.  
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Una vegada premut, apareixerà una pantalla indicant que la inscripció s'ha fet 

correctament i informant que es rebrà un avís en el correu electrònic per a 

confirmar la inscripció de l'oferta.  

També és habitual que en el moment de prémer el botó per a inscriure's aparegui 

l'opció d'adjuntar una carta de presentació en algun requadre. La carta de 

presentació es pot incloure en una casella que el cercador habilita per al cas. 

Alguns cercadors inclouen l'opció d'adjuntar el currículum en format digital en el 

moment de la inscripció.  

Encara que la carta de presentació és opcional és una bona eina per demostrar 

formalment  l'interès del candidat. Hi ha portals que permeten tenir més d'una 

carta de presentació ja preparada en l'àrea d'usuari registrat, (de presentació, 

seguiment, instància o acte candidatura) de manera que es tria pel nom i 

s'afegeix en el moment de fer la inscripció.  

D'altra banda, algunes empreses poden requerir en el moment de la inscripció que 

es responguin algunes preguntes relacionades amb les funcions del lloc de treball 

a les quals s'opta.  

Per exemple, en aquesta oferta de Infojobs.net, al prémer el botó per a inscriure's 

en ella, apareixen tant la finestra per a poder escriure una carta de presentació 

com un qüestionari sobre l'experiència requerida per al lloc. 

 

 

 

Qüestionari 

experiència 

Carta de 

presentació 
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Seguiment de les candidatures Seguiment de les candidatures Seguiment de les candidatures Seguiment de les candidatures     

Una vegada inscrits a les ofertes, hi ha portals com Infojobs.net que permeten 

veure l'estat de les candidatures. Per a això, cal entrar en l'àrea d'usuari registrat 

on apareixerà un llistat amb les ofertes a les quals s'ha fet una inscripció. En el 

cas de Infojobs, la informació que apareix al costat de cada inscripció pot ser la 

següent:  

• ::::                L’empresa ha rebut el teu currículum però encara no  

               ho ha llegit.  

•     L’empresa ha inclòs el Currículum en el procés de  

               selecció. 

•    El CV esta entre els finalistes del procés de selecció. 

•             La empresa ha desestimat la  candidatura.  

RecibidoRecibidoRecibidoRecibido 

En procesoEn procesoEn procesoEn proceso 

FinalistaFinalistaFinalistaFinalista 

DescartadoDescartadoDescartadoDescartado 
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Algunes recomanacions per l'entrevista de treball Algunes recomanacions per l'entrevista de treball Algunes recomanacions per l'entrevista de treball Algunes recomanacions per l'entrevista de treball     

Què busquen els entrevistadors? Què busquen els entrevistadors? Què busquen els entrevistadors? Què busquen els entrevistadors?     

L'entrevista és una trobada cara a cara per a saber si la persona és l'adequada per 

al lloc, a més d'esbrinar alguna cosa sobre les habilitats, temperament i avaluar 

punts forts i febles de cada candidat. 

10 punts a tenir en compte en una entrevista de treball 10 punts a tenir en compte en una entrevista de treball 10 punts a tenir en compte en una entrevista de treball 10 punts a tenir en compte en una entrevista de treball     

Tenir un bon comportament durant una entrevista de treball pot marcar la 

diferència entre obtenir o no el ja que vostè anhela dintre d'una empresa.  

Aquí hi ha una llista amb 10 consells bàsics:  

1 . Acudir a la cita amb anticipació 

2 . Actuar amb confiança  

3 . Vestir de manera correcta  

4 . Reflexionar sobre les capacitats i Objectius personals  

5 . Esperar Instruccions  

6 . El tracte respectuós  

7 . Fer preguntes pertinents  

8 . Evitar crosses lingüístiques  al parlar  

9 . Romandre en calma  

10 . Agrair el temps atorgat  
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>>>>>>>>>>>>                Per seguir practicant...Per seguir practicant...Per seguir practicant...Per seguir practicant...    

Els portals de recerca de feina a Internet t’ajudaran a l’hora d’accedir a una gran 

quantitat d’ofertes de feina que s’adaptin al teu perfil professional, però no són 

l’única eina que trobem a la xarxa per buscar feina. Et convidem doncs a continuar 

el teu aprenentatge amb la següent càpsula formativa: Troba feina per Internet 

(4).     

 

També et convidem a consultar el volum 10 dels Manuals Cibernàrium 

d’alfabetització digital, titulat “Mostra el teu perfil professional a la xarxa”. Els 

Manuals Cibernàrium es troben a: 

• Les 36 biblioteques públiques de la xarxa de Biblioteques de Barcelona. 

• Els 51 Centres Cívics de Barcelona. 

• La xarxa catalana de telecentres PuntTIC. 

O els pots descarregar a: http://www.cibernarium.cat/manuals. 

 


