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Publicació mensual que recull temes d'actualitat i informació referent al món laboral. 

NOTÍCIES D ’ÚLTIMA HORA 
 Més informació 

 

Jobeople: ofertes de feina a un click! 

És un nou concepte de web per trobar ofertes de feina. La seva tecnologia 
basada en el “One Click Application” permet que l’usuari trobi les ofertes 
mitjançat un mapa (d’estil google maps) i un cop es selecciona, pot enviar el 
seu perfil de Linkedin directament a la empresa que busca personal.  

La seva versió Beta és gratuïta i permet cerca ofertes a la província de 
Barcelona.   

http://jobpeople.com 

 

 

 
Portal d’ofertes que permet practicar entrevistes.  

Idoneum és un nou portal d’ocupació amb ofertes adreçades a perfils mitjans i 

alts. El funcionament és senzill: t’inscrius com a usuari i un cop inscrit pots 

accedir a les ofertes.  

 

Des del portal asseguren que tenen molta cura amb les dates (tant de 

publicació com de tancament)  per tal d’oferir ofertes publicades i realment  

vigents.  

 

Altra novetat destacable és la possibilitat de poder practicar l’ entrevista amb un 

assessor virtual. Les entrevistes s’adapten al teu perfil professional i el perfils de 

les ofertes a les quals t’inscrius.  
 
 
 
Utilitzes els metacercadors per buscar feina? 

Donat la quantitat de portals d’ofertes que n’hi ha a l’actualitat, un metacercador 
ens facilita la nostra recerca acotant la informació segons els criteris del nostre 
interès: tipus de feina, sector, horari, localitat, etc.  

Un metacercador no té una base de dades pròpia sinó que fa una recerca entre 
les webs i portals d’ocupació més importants.  

Fer ús d’aquests cercadors ens facilita la tasca i ens dóna a conèixer quins 
portals d’ocupació acostumen a tenir ofertes del nostre interès 

 

 

www.idoneum.com 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns exemples: 

www.jobijoba.es 

www.njobs.com 

www.jooble.es 

www.jobrapido.com 
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Arriba la jornada Prepara’t a Barcelona 

El pròxim 26 de setembre arriba per segon any consecutiu, la jornada Prepara’t 
a Barcelona. Es tracta d’una jornada de desenvolupament professional i 
personal per a la recerca de feina. 

Aquest esdeveniment tindrà lloc a la Fira de Barcelona i està organitzat per 
l’empresa Infojobs. La jornada comptarà amb la col·laboració de professionals 
del coaching i de RRHH, que dinamitzaren, les xerrades, conferències i 
trobades amb els assistents, amb l’objectiu millorar la seva ocupabilitat. 

Podeu consultar el programa de la jornada a: http://preparate.org/programa-
barcelona/ 

 

Inscripcions:  

http://preparate.org/fo
rmulario-inscripcion/ 

 
 

Has sentit parlar de les competències?  

En l’àmbit laboral les competències són un seguit de comportaments, habilitats, 
actituds, trets de personalitat, etc., que té cada persona –en més o menys 
mesura– i que la fan més o menys idònia per desenvolupar una determinada 
feina. 

En una recerca, és molt important fer una reflexió sobre les competències 
pròpies, per tal d’adequar el nostre perfil amb les competències que demanda el 
mercat laboral a través de les ofertes (competències clau). Aquesta anàlisi ens 
permetrà poder desenvolupar un perfil professional adaptat tenint en compte el 
total dels nostres coneixements (ja siguin adquirits o personals).  

Les competències , principalment es poden classificar en tres tipus:  

- Bàsiques:  són les enteses com universals. Que tothom hauria de tenir-les. 
Exemples: saber llegir i escriure, sumar, llengües, etc.  
 
- Específiques:  són les que aprenem pel desenvolupament d’una ocupació o 
professió en concret.  
Exemples: ús d’un programa específic, conducció d’un carretó elevador, ús 
d’una eina, etc. 

- Transversals: Són les que adapten i integren a la persona dintre de l’entorn 
professional.  
Exemples: treball en equip, resolució de conflictes, presa de decisions, 
organització de la feina, etc.  

 

Consulta el 
diccionari de 
competències 

clau a: 

http://w27.bcn.cat
/porta22/cat/per
sona/competen
cies_clau/index

.jsp 
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Es posa en marxa una Bústia per denunciar fraus 

Es posa en marxa una Bústia electrònica on els ciutadans de manera anònima 
poden denunciar conductes fraudulentes. Aquestes denúncies seran estudiades 
per Inspecció de treball i Seguretat Social (ITSS) qui procedirà a fer 
investigacions i si s’escau, emprendre mesures i actuacions. 

Els fraus que es volen perseguir tenen a veure amb irregularitats en matèria de 
Seguretat Social, laboral o de prevenció de riscos, i poden acusar tant a una 
societat o empresa com a una persona física.  

Per denunciar cal fer una descripció acurada, sense donar dades personals, 
mitjançant el següent formulari: 

 http://www.empleo.gob.es/buzonfraude/ 

  

 

Xarxes socials per a emprenedors 

Les xarxes socials permeten compartir interessos i establir contactes. Pels 
emprenedors aquestes característiques fan que les xarxes socials siguin molt 
útils: poden compartir noves idees, crear contactes i clients, i fins i tot, trobar 
possibles inversos per a la seva idea de negoci.  

Si estàs pensant crear la teva empresa, donat una volta per les plataformes 
més innovadores i actualitzades del sector de l’emprenedoria.  

D’aquestes xarxes socials, cal destacar:  

Emprendedores 2.0.  Xarxa gratuïta on els emprenedors poden compartir la 
seva informació a través d’un blog propi, compartir vídeos i informació. Hi ha 
fòrums temàtics on es comparteix molta informació.  

Econred.  Principalment està destinada a emprenedors autònoms i PYMES. Té 
com un objectiu facilitar la tasca de networking i d’intercanvi d’experiències. Es 
pot compartir informació actual i tenir un perfil propi.  

Rockthe post.  Molt interessant si estàs buscant noves font de finances. 
Aquesta plataforma posa en contacte emprenedors amb bones idees i 
finançadors amb ganes d’invertir en elles. El funcionament és senzill: 
l’emprenedor explica la idea de negoci i cerca els inversors que puguin estar 
interessats en ell.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://emprendedores20
.ning.com/ 

 
 
 
 

 
http://www.econred.es/ 

 
 
 
 
 

https://rockthepost.com/ 
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Programa Barcelona Treball Joves 

Continua el programa Barcelona Treball joves, amb noves xerrades orientades 
a la recerca de feina que es durà a terme als equipaments juvenils de la ciutat, 
durant el mes de Setembre.  

Pots consultar la programació a: 
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina19124/barcelon
a-treball-joves.do 

 

 
 
 

HORARIS DE SETEMBRE 2013 
 

 
Es poden demanar assessories personalitzades d’assessorament laboral amb cita prèvia els:  
 

  
DILLUNS 

 

 
DIMARTS 

 
DIMECRES 

 
DIJOUS 

 
 
 

MATÍ 

 
10 – 14h 
Centre 

d’Informació i 
Assessorament 

per a Joves 
 

  
10.30 – 13.30h 

PIJ Sarrià – 
Sant Gervasi 

 
10.30 – 13.30h 
PIJ Sant Martí 

 
 

TARDA 

 
16 – 20h 
Centre 

d’Informació i 
Assessorament 

per a Joves 
 

17-20h 
PIJ Ciutat Vella 

 
 

 
17 – 20h 

PIJ Sants – 
Montjuic 

 
17-20h 

PIJ Gracia 

 
17 – 20h 

PIJ Garcilaso 

 
17 – 20h 

PIJ Horta-
Guinardó 

 
17-20h 

PIJ Les Corts 
 

 
 
 

Tota la informació dels Punts d’Informació Juvenil a 
http://www.infojovebcn.cat/  


