
CANALS DE RECERCA
 On es troben les ofertes de treball?

 

Hi ha molts canals per on circulen ofertes de feina. N’hi ha d’especialitzats,
de generalistes, presencials, digitals... Saber on són les oportunitats
laborals ajustades al teu perfil pot reduir el temps de recerca de feina. 

 

Cada sector té
 els seus canals!
 Identifica’ls i guanyaràs en eficiència

 

Podràs arribar a moltes ofertes que mai
no es publiquen. 

  
Mostraràs la teva iniciativa i interès.

 

AUTOCANDIDATURA
 

Tingues paciència, doncs moltes 
 gestions poden no donar el 

 resultat que esperaves. 
 

Si t’agrada alguna empresa en concret, 
 envia’ls directament el teu CV.

 

NETWORKING PRESENCIAL
 

Mobilitza la teva xarxa en la recerca de feina.
 

Són espais on es publiquen vacants i capten
candidatures especialitzades d’un sector.

 

Dels més tradicionals als més tecnològics: 
 descobreix els principals canals de recerca de feina

 

BORSES DE TREBALL
 

EMPRESES DE SELECCIÓ
 Identifiquen i seleccionen les millors

candidatures per a altres organitzacions.
 

PORTALS WEB D'OCUPACIÓ
 Amb Internet pots arribar a moltes ofertes

 de treball des de qualsevol lloc i dispositiu.
 

NETWORKING: XARXES 2.0
 A través de les xarxes socials podràs 

 ampliar els teus contactes professionals.
 

APPS
 Des del mòbil també

 pots cercar i trobar feina.
 

Fer networking és anar construint una 
 xarxa de persones per estar al dia, 

 compartir experiències i coneixements
i, arribat el cas, saber d’oportunitats

 per trobar una feina.
 

Es basa en la recomanació i això ajuda a
trobar ofertes molt ajustades al perfil. 

  
Sovint podràs arribar a ofertes no
publicades o de poca difusió. 

  

És una bona manera per arribar a moltes
ofertes especialitzades.

  
No totes són d’accés lliure. Esbrina a quines
pots accedir amb el teu perfil.

  

Empreses i organitzacions, 
 com gremis, associacions o col·legis

professionals, gestionen ofertes
 que et poden interessar.

 

Sovint hi ha la percepció que seleccionen
perfils de més qualificació professional,
però en realitat gestionen ofertes de perfils
de variada qualificació.

  
Acostumen a especialitzar-se en sectors
concrets. Esbrina quines ho estan en el teu
sector.

  

Algunes entitats, organitzacions o
 empreses especialitzades tenen processos

 de selecció permanents per mantenir una borsa
de candidatures per a les empreses d’un sector.

 

Gestionen més ofertes de feina de les que
et pots imaginar. 

  
És una bona font d’informació per estar al
dia de les ofertes existents i els perfils que
es demanen.

 

Els portals són pàgines web on pots
incorporar el teu CV, presentar-lo a
ofertes i rebre vacants compatibles.

 N’hi ha de generalistes i d’especialitzats.
 

Gairebé totes les entitats i les 
 persones que poden ajudar-te
 en la teva recerca tenen perfil
 en alguna xarxa social.  Segueix-los,

interactua,  comparteix i contacta-hi.
 

Recorda que és més important la qualitat
que la quantitat de contactes de la teva
xarxa.

  
Necessites una estratègia; escull en
quines xarxes vols estar present i com et
mostraràs.  

  
 
 

Hi ha una àmplia varietat; algunes són
del sector serveis, altres estan

relacionades amb un portal web o amb
ofertes internacionals, altres recopilen

tot allò que hi ha a Internet.
 

No tots els sectors disposen d’aquest tipus
d’aplicacions. 

  
Has d’anar en compte de no duplicar la teva
feina, doncs algunes repliquen ofertes que ja
estan publicades a portals i altres webs.

  

Les veus expertes recomanen:
 

Adapta la teva candidatura a cada canal. Tenen el seu protocol; alguns demanen
un CV adaptat, altres un formulari tipus, altres un elevator pitch clar, etc.

  
Combina els canals i aconseguiràs més oportunitats. Una oferta mai no es
publica en tots. Combinant, per exemple, l'autocandidatura i el networking
multiplicaràs les teves possibilitats; a banda de saber com presentar-te,
trobaràs noves  oportunitats laborals.

  
Si pots accedir a una oferta per diferents canals, tria el més directe, el que
t’apropa a les persones que prenen les decisions.

 

L'autocandidatura
 

T'AGRADARIA APROFUNDIR-HI MÉS?
 

Networking i xarxes socials
 

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/images/cat/206_Autocandidatura_Cat_tcm9-49857.pdf
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/images/cat/207_Networking_xarxes_Cat_tcm9-49860.pdf

