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Els portals de recerca de feina 
 

1.1.1.1. Trobar feina per InternetTrobar feina per InternetTrobar feina per InternetTrobar feina per Internet    

2.2.2.2. Portals de recerca de feina per InternetPortals de recerca de feina per InternetPortals de recerca de feina per InternetPortals de recerca de feina per Internet    

- Comparativa entre 4 portals de recerca de feinaComparativa entre 4 portals de recerca de feinaComparativa entre 4 portals de recerca de feinaComparativa entre 4 portals de recerca de feina    

- Consultores especialitzades en Recursos HumansConsultores especialitzades en Recursos HumansConsultores especialitzades en Recursos HumansConsultores especialitzades en Recursos Humans    

- Candidatura espontània a travésCandidatura espontània a travésCandidatura espontània a travésCandidatura espontània a través    d’Internetd’Internetd’Internetd’Internet    

 
En l'actualitat, Internet és una eina fonamental 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, només introduint 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. 

Veiem on podem trobar ocupació per Internet.    

    

1.1.1.1.             Trobar feina per InternetTrobar feina per InternetTrobar feina per InternetTrobar feina per Internet    

Amb el CV Digital elaborat, cal iniciar el procés de recerca de feina, ja sigui en 

portals de recerca de feina, borses de treball d'empreses o consultores de RRHH o, 

darrerament, a les xarxes socials professionals. 

Portals de Recerca de Portals de Recerca de Portals de Recerca de Portals de Recerca de 

OcupacióOcupacióOcupacióOcupació 

Són els recursos més generals i populars, oberts a tot tipus 

de persones. Són un punt de trobada i d’intermediació entre 

les persones que busquen ocupació (que usen gratuïtament 

l'eina) i les empreses que busquen personal (que paguen 

per publicar les seves ofertes). Són l'alternativa digital a les 

tradicionals pàgines d'ocupació dels periòdics.  

 

Borses de Treball Borses de Treball Borses de Treball Borses de Treball 

d’Empresesd’Empresesd’Empresesd’Empreses 

Algunes grans empreses tenen borses de treball pròpies o 

publiquen ofertes de treball en la seva web corporativa. Són, 



 

 

 3 

lògicament, recursos més específics que els portals ja que 

estan dirigits a persones que s'ocupen en el sector concret 

de l'empresa. Proporcionen un contacte directe amb 

l'empresa, sense intermediaris. També és freqüent que 

petites i mitjanes empreses, encara que no tinguin borsa de 

treball, col·loquin en la seva web una opció per a enviar el 

CV, a fi de construir una base de dades de possibles 

candidats per a quan hi hagi algun lloc vacant. 

Consultores de Recursos Consultores de Recursos Consultores de Recursos Consultores de Recursos 

HumansHumansHumansHumans 

Són empreses especialitzades que realitzen seleccions de 

personal a mesura de les necessitats dels seus clients. Les 

empreses recorren generalment a elles per a la selecció de 

càrrecs directius, comandaments intermitjos o llocs que 

requereixen perfils amb una certa especialització. Disposen 

de bases de dades pròpies per a la selecció de candidats en 

les quals és possible introduir el CV a través d'Internet. 

Algunes també publiquen en la seva web els processos de 

selecció que tenen oberts. A més, en alguns casos ofereixen 

serveis específics tant per als candidats (assessoria per al 

desenvolupament professional, reorientació de carrera) com 

per a les empreses (headhunting, caçatalents, 

desenvolupament estratègic i de la organització). 

Xarxes socials Xarxes socials Xarxes socials Xarxes socials 

professprofessprofessprofessionalsionalsionalsionals    

L’usuari d’una xarxa social professional crea el seu 

currículum com a perfil, definit el que pot aportar 

laboralment i els seus punts forts. Tanmateix, pot 

interactuar amb altres membres de la xarxa, ja sigui per 

trobar feina, per a detectar col.laboradors, millorar l’agenda 

de contactes, ampliar coneixements, generar projectes, 

oferir-se com a consultor, etc.  
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2.2.2.2.             Portals de Recerca de Feina en InternetPortals de Recerca de Feina en InternetPortals de Recerca de Feina en InternetPortals de Recerca de Feina en Internet    

Són llocs web que posen en contacte l'oferta de llocs de treball de les empreses 

amb les persones que estan buscant una ocupació. 

Avantatges: Avantatges: Avantatges: Avantatges:  

- Comoditat  

- Rapidesa  

- Rendibilitat temps/diners  

- Enviament d'ofertes al correu electrònic propi  

Requisits: Requisits: Requisits: Requisits:     

- Tenir un CV en format digital  

- Tenir compte de correu electrònic  

 

Hi ha molts llocs que ofereixen aquest servei. Per a poder utilitzar-lo és necessari 

donar-se d'alta en el portal i introduir les dades del CV seguint els passos que 

s'indiquen en la web (generalment emplenar formularis).  

• Exemples de portals de recerca de feina:  

www.laboris.net   

www.infojobs.net 

www.infoempleo.es 

www.trabajo.org 

www.trabajar.com 

www.monster.com 

https://feinaactiva.gencat.cat  
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Aquestes pàgines funcionen de manera molt similar. Encara que és important 

difondre el CV en tants llocs com sigui possible de vegades no és necessari 

introduir-lo en tots els portals de recerca de feina, ja que invertiríem molt temps i 

seria difícil mantenir tots els CV actualitzats. A més, moltes empreses publiquen 

les seves ofertes en més d'un portal. És recomanable veure prèviament quins 

portals ofereixen un major nombre d'ofertes similars al nostre perfil o quins 

ofereixen millors resultats per les nostres necessitats, i centrar-se en aquests.  

Els portals esmentats anteriorment (i en general la majoria d'aquests recursos), a 

més de donar la possibilitat de publicar el CV i accedir a les ofertes de treball, 

proporcionen diversos serveis addicionals de gestió i enviament d'ofertes. 

 

LaborisLaborisLaborisLaboris és el portal que compta amb un sistema per introduir el CV més simple i 

ràpid; els altres requereixen una mica més de temps per omplir totes les dades, 

encara que només registrant les dades personals i el correu electrònic ja estem 

donats d'alta. Posteriorment podem tornar a entrar i actualitzar les nostres dades.  

 

Classes de portals de recerca de feina Classes de portals de recerca de feina Classes de portals de recerca de feina Classes de portals de recerca de feina     

• Portals internacionalsPortals internacionalsPortals internacionalsPortals internacionals. Proporcionen ofertes de treball també fora 
d'Espanya:  

www.monster.es (versió espanyola) 

www.itjobs.com (en anglès, recerca per localitat i categoria) 

www.empleosprofesionales.com (en espanyol, per a Hispanoamèrica i 
Espanya). 

www.es.computrabajo.com (en espanyol, per a Hispanoamèrica i Espanya). 

www.summerjobs.com/do/where (en anglès, per Àustria, Canadà, França, 
Irlanda, Espanya, Suïssa, Turquia, Regne Unit i EE.UU). 
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• Hi ha portals especialitzats per àrea o sector productiuportals especialitzats per àrea o sector productiuportals especialitzats per àrea o sector productiuportals especialitzats per àrea o sector productiu: 

www.tecnoempleo.com (informàtica). 

www.empleopublico.net (totes les convocatòries d‘ocupació pública 

d’Espanya). 

www.turijobs.com (sector turístico) 

www.recursoshumanos.net (ofertes per a les següents activitats: 

espectacles, comercials, hostaleria i turisme, directius, informàtics i 

autònoms). 

www.educajob.com (docència i educació). 

 

• Existeixen “metametametameta----borsesborsesborsesborses” de treball, que envien el CV simultàniament a 

diversos portals de recerca d'ocupació. És el cas de: 

www.trabajofacil.com 

www.virtualjob.com  

 

• Empreses de treball temporalEmpreses de treball temporalEmpreses de treball temporalEmpreses de treball temporal (ETTs): 

www.ader.net 

www.cenpla.es  

www.adecco.es  

www.randstad.es 

Un dels principals problemes que trobem en els portals de recerca d'ocupació és 

que, a l'emplenar els formularis amb les nostres dades, les categories d'ocupació 

o activitat poden no ajustar-se al nostre perfil professional. No hi ha una solució 

perfecta en aquest cas. El més lògic és:  
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- Seleccionar la categoria que més s’aproximi i després especificar a la carta 

de presentació les particularitats del nostre perfil o incloure el currículum 

digital si el portal disposa d'aquesta opció. 

- Seleccionar més d'una categoria dintre del mateix formulari (si el sistema 

ho permet), de manera que anem definint per aproximació el perfil que 

realment ens identifica.  

 

Un altre problema sorgeix quan una persona té més d'un perfil professional i no 

són necessàriament complementaris (per exemple, algú que té experiència en la 

construcció i en l'hostaleria). Tampoc hi ha una solució única en aquest cas: la 

millor opció és fer 2 o més CV segons sigui el cas (Infojobs i Laboris ho permeten) i 

administrar-los de manera separada. 

    

Comparativa entre 4 portals de recerca d'ocupacióComparativa entre 4 portals de recerca d'ocupacióComparativa entre 4 portals de recerca d'ocupacióComparativa entre 4 portals de recerca d'ocupació    

A manera d'orientació respecte de les possibilitats de trobar treball a través de 

portals de recerca de feina per Internet, és important tenir en consideració un 

estudi comparatiu realitzat per la revista Consumer.es en 2009 sobre quatre dels 

majors portals. En l'estudi es van comptabilitzar les ofertes de feina rebudes al 

llarg d’una setmana cada mes i si s’ajustaven a les característiques del perfil i, 

llavors, s’analitza la informació, usabilitat, disseny, atenció al client i continguts de 

cada portal1 

 

Per l’estudi es van penjar 50 currículums al llarg de 6 mesos a 4 borses de treball: 

Monster, Infojobs, Trabajar e Infoempleo, arribant a les següents conclusions: 

- Monster: Monster: Monster: Monster:  bona usabilitat i atenció al client. Facilitat de completar el perfil 

del candidat. Sistema per  atrobar les dades de l’empresa i un formulari de 

contacte amb ella. El procés de sol·licitud  de feina és poc clar i després de 

                                                           
1
 http://revista.consumer.es/web/es/20100301/actualidad/tema_de_portada/75459.php  
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completar el currículum, de vegades, l’operació s’ha de repetir a la web de 

l’empresa que ofereix la feina. 

- InfojoInfojoInfojoInfojobs: bs: bs: bs: una de les pàgines més populars. Presenta bons resultats  al 

servei d’alertes, amb informació detallada tant de les empreses com dels 

requisits previs. El punt negatiu és que la pàgina principal té molta 

publicitat i informació. 

- Infoempleo:Infoempleo:Infoempleo:Infoempleo: Bona informació. Dificultats en el moment d’emplenar el perfil 

de l’usuari: moltes preguntes innecessàries. Disposa d’una bona informació 

addicional (consells útils per trobar un lloc de feina, conservar-lo i millorar 

el nivell professional, entre altres). Té una xarxa social de blogs. També 

inclou ofertes de feina fora d’Espanya. 

- Trabajar.comTrabajar.comTrabajar.comTrabajar.com molt poca atenció a l’usuari. la pàgina és una base de dades 

sobre ofertes de feina amb un sistema d’alertes de correu electrònic per 

paraules clau, només innova en que algunes de les ofertes les envia a 

través del seu compte de Twitter.   

 

La conclusió definitiva, per tant, és que els portals de recerca d'ocupació han de 

ser considerats com una eina més dintre d'una estratègia global de la persona per 

a la recerca d'ocupació. 

Yaencontre.com/empleo ha llençat una nova forma de trobar feina. L’usuari escriu 

un currículum que s’adapta automàticament a les ofertes de feina, destacant 

aquelles aptituds que més s’hi adapten. Aquest nou portal ofereix també ofertes 

laborals específiques per persones discapacitades. 

    

Borses de Treball d’EmpresesBorses de Treball d’EmpresesBorses de Treball d’EmpresesBorses de Treball d’Empreses    

Una altra opció és visitar els llocs web de les empreses: moltes d'elles posseeixen 

una secció, generalment dintre de l'àrea de recursos humans, on és possible 

presentar una autocandidatura. El sistema de recol·lecció de candidatures depèn 

de com d'avançada estigui l'empresa en l'ús d'Internet i del sistema intern que 

tingui per la gestió dels CV que rep. 
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Algunes empreses que presenten aquestes opcions són les següents: 

www.pwcglobal.com/es  

www.banesto.es 

www.decathlon.es 

www.gasnaturalsdg.es 

www.mango.es 

 

Consultores especialitzades en Recursos Humans Consultores especialitzades en Recursos Humans Consultores especialitzades en Recursos Humans Consultores especialitzades en Recursos Humans     

La majoria de consultores de recursos humans, especialitzades en selecció de 

personal per a empreses que requereixen els seus serveis, compten en la seva 

pàgina web amb un servei d'enviament de currículum per incloure'l dintre de les 

seves bases de dades. La base de dades de CV és el primer lloc on es dirigeix una 

consultora quan inicia un procés de recerca i selecció de personal; per això és molt 

important dedicar un temps a donar-se d'alta en elles. 

Exemples d’aquestes empreses són: 

www.rrhh.net  

www.deloitte.es (Deloitte & Touche) 

www.ior.es (IOR Consulting, S. A.) 

www.montaner.com (Grupo Montaner & Asociados, S. A.) 

 

Candidatura espontània a través d’InternetCandidatura espontània a través d’InternetCandidatura espontània a través d’InternetCandidatura espontània a través d’Internet    

Un recurs clàssic en la recerca d'ocupació és la candidatura espontània. Aquesta 

forma de buscar treball consisteix en donar-se a conèixer en una empresa del 

nostre interès sense necessitat que existeixi una oferta laboral que s'ajusti al 

nostre perfil en aquest moment. Tradicionalment el candidat espontani visitava 

directament l'empresa duent el CV i una carta de presentació i tractava d'obtenir 

una entrevista amb el responsable de Recursos Humans o amb algun directiu.  
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Ara Internet és una eina molt útil que permet estalviar temps i diners, i augmentar 

la capacitat i efectivitat de la candidatura espontània. Es pot aconseguir el correu 

electrònic dels responsables de la contractació de personal o del directiu de l'àrea 

que ens interessa per a contactar directament amb ell: des d'alguns portals que 

tenen servei de recerca d'empreses, a través del lloc web de la mateixa empresa, 

trucant per telèfon o a través de contactes personals que tinguin aquesta 

informació. Si bé Internet facilita aquest procés cal tenir en compte que és 

possible que determinades persones en les empreses rebin amb freqüència 

candidatures espontànies, cosa que minva les nostres possibilitats. 

 

Xarxes Socials professionals Xarxes Socials professionals Xarxes Socials professionals Xarxes Socials professionals     

Avui dia aquestes xarxes estan plenament consolidades. Els departaments de 

personal i consultores de recursos humans van a aquestes xarxes per buscar 

perfils per a cobrir ofertes laborals. 

Alguns exemples de xarxes socials professionals són Xing  la de major presència a 

Europa i Espanya; LinkedIn més implantada a Amèrica i la resta del món o més 

recentment Viadeo.  

 

L’usuari d’una xarxa social professional crea el seu currículum com un perfil, 

definit el que pot aportar laboralment i els seus punts forts. Tanmateix, pot 

interactuar amb altres membres de la xarxa, ja sigui per trobar feina, per a 

detectar col.laboradors, millorar l’agenda de contactes, ampliar coneixements, 

generar projectes, oferir-se com a consultor, etc. 

 

Les xarxes socials professionals permeten que el 

currículum sigui “dinàmic”, és a dir, que estigui actualitzat 

de forma permanent i amb detall. La xarxa social es basa 

en les relacions que es poden establir o seguir, en la 

professional s’estableix comunicació amb els contactes de manera que es poden 

conèixer els seus interessos, motivacions i coneixements seguint la seva 

intervenció a la xarxa i les seves aportacions.  
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D’aquesta manera haurà un intercanvi i participació que permet a un possible 

contractant no només veure el perfil, sinó també conèixer la seva capacitat de 

produir, saber la relació que es podria tenir o les responsabilitats que se li 

donaran.  

 

 

>>>>>>>>>>>>                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 

(3).     

 

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. 

 


