Servei d’Ocupació Municipal SOM

OFERTES DE TREBALL
A la pàgina www.santcugatocupacio.cat apareixen totes les ofertes que gestiona el Servei
d’Ocupació Municipal - SOM i informació d’interes per persones en recerca o millora de feina.
Has d’anar a Borsa de treball i a continuació Ofertes de treball:
treball

En aquesta pàgina trobaràs un cercador en el que pots indicar l’ocupació o sector d’activitat en el que
vols cercar feina. Si utilitzes el cercador tens l’opció de subscriure’t per rebre una alerta per correu
electrònic, quan es publiquin ofertes noves relacionades.

Plaça de la Vila, 1
08172 Sant Cugat del Vallès
T. 935 657 000
santcugat.cat

Servei d’Ocupació Municipal SOM
Les ofertes que es gestionen des de la Borsa de treball apareixen agrupades en 6 àrees:
- Administrativa, de gestió i técnica

- Serveis a la comunitat i personals

- Restauració i comerç

- Serveis industrials i de manteniment

- Hi ha un apartat on es diferencien les ofertes amb jornades parcials inferiors a 19 hores setmanals,
per a aquelles persones que no cerquin feina a jornada sencera.

- Altres ofertes: són ofertes que no gestiona el nostre servei, sinó que la selecció la fa la empresa
directament. Per enviar el CV cal veure el document adjunt que trobaràs a dins de la oferta.
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Dins aquesta pantalla també trobaràs informació sobre altres ofertes del territori, oferta pública
d’ocupació, recursos per a joves, informació i recursos relacionats amb el mercat de treball i notícies
d’interes, entre d’altres.

INSCRIPCIÓ A LES OFERTES
Per poder inscriure’t a les ofertes del teu interès, informar les teves dades personals, acadèmiques i
professionals i/o actualitzar el teu currículum, has d’estar donat/da d’alta a la Borsa de treball.
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La primera vegada, hauràs de clicar a Dona’t d’alta online i rebràs un correu electrònic amb la
contrasenya d’accés (comprova que no ho reps com a correu brossa o SPAM). Un cop tinguis les teves
dades d’accés hauràs d’entrar per Inici de sessió.
sessió
Alta online:

Inici de sessió:

Quan et donis d’alta recorda clicar a estic d’acord per la protecció de dades personals (LOPD), així
enviarem el teu CV a les empreses.

Per realitzar la inscripció a la borsa de treball:
Cal anar a Vull trobar o canviar de feina i has d’omplir els 5 apartats, presentats en rodones:
Dades bàsiques:
bàsiques completar el nom i cognoms, DNI, adreça,…
Dades acadèmiques i professionals:
professionals introduir la teva formació reglada i no reglada,
experiència, situació laboral actual, idiomes, informàtica, carnets de conduir, vehicles i
carnets professionals.
Objectiu laboral:
laboral especificar les ocupacions i àmbit geogràfic on pots o vols treballar.
El meu currículum i altres documents:
documents adjuntar documents per la recerca de feina com el
CV (podeu tenir més d’un c.v.), carta de presentació, entre d’altres. En aquest apartat com a
mínim s’ha de penjar un currículum per poder donar-te d’alta a la borsa.
Alta a la borsa de treball:
treball si els punts anteriors están ben complimentats, aquest apartat
apareixerà de color verd, això vol dir que ja estàs actiu per poder inscriure’t a les ofertes que
t’interessin.
* Veuràs que conforme les vas completant passen de color vermell a verd. Si alguna ‘‘boleta’’ apareix
en color vermell, indica que resta algun camp per omplir.
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Si cliques en el punt Ofertes de treball

tindrás accés directe a aquestes.

Dins la teva sessió, a la barra superior hi ha diversos desplegables, en els que podràs consultar ‘‘Les
meves dades’’ (Dades bàsiques, Documentació i curriculum, Empresa i Subscripcions),
Subscripcions ‘‘Trobar feina’’
(Objectiu laboral, Borsa de treball, Ofertes de treball i Les meves ofertes),
ofertes ‘‘Formar-me’’ (Objectiu
formatiu, Oferta formativa i Les meves inscripcions) i ‘‘Canviar
Canviar contrasenya’’.
contrasenya
Dins del primer apartat Les meves dades podràs consultar/modificar/eliminar les teves Subscripcions,
amb les alertes i avisos que arriben al teu correu electrònic quan apareix alguna oferta nova:
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Cal destacar que en l’apartat Trobar feina podràs accedir a les Ofertes de treball, des d’on veuràs les
ofertes i podràs inscriure’t a aquelles que t’interessin.

Com també accedir a Les meves ofertes, on hi ha un registre de les ofertes a les que t’has inscrit
anteriorment i podràs consultar en quin estat es troba la oferta.
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Dins l’apartat Vull formarformar- me, accediràs a la Oferta formativa del nostre servei i, a Les meves
inscripcions veuràs els cursos als que t’has apuntat, aquí també podràs consultar en quin estat es
troben els cursos i la teva inscripció a aquests.
Si et vols donar d’alta al nostre web només per accedir a la formació, sense optar a les ofertes laborals,
pots fer-ho omplint l’apartat Vull formarformar- me.
me Hi han 2 punts:
Dades bàsiques:
bàsiques completar les teves dades personals com el nom i cognoms, DNI,
adreça,… (és el mateix que en el apartat Trobar feina)
Objectiu formatiu:
formatiu espai per indicar els teus interessos formatius i situació laboral actual.

Si cliques a Oferta Formativa
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podràs veure els cursos que tenim previstos properament.

Servei d’Ocupació Municipal SOM

Per dubtes o consultes, estem a la teva disposició, pots contactar-nos:

Borsa de Treball de l’Ajuntament de Sant Cugat
per telèfon al 93 565 70 00
o per correu electrònic a borsatreball@santcugat.cat
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