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ENLLAÇOS D’INTERÈS PER A LA RECERCA DE FEINA 

En els següents enllaços trobareu una recopilació d’informacions útils per a dur a terme la recerca de feina. 
Inclouen borses de treball a Internet, consells per a la recerca de feina, webs d’entitats a les quals us podeu 
dirigir... 

 
BORSES DE TREBALL A INTERNET 

Webs en les quals les empreses publiquen les seves ofertes de feina. Et pots donar d’alta i inscriure’t 
directament a les ofertes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PORTALS PER A JOVES  

 

www.jobrapido.es (metacercador d’ofertes de feina) 
www.trovit.es (metacercador d’ofertes de feina) 
www.opcionempleo.com (metacercador d’ofertes de feina) 
www.indeed.es (metacercador d’ofertes de feina) 
www.infojobs.net 
www.experteer.es 
www.monster.es 
www.laboris.net  
www.infofeina.com  
https://www.bebee.com/  

 

 

http://www.linkedin.com/studentjobs 
http://www.primerempleo.com/  
http://www.recruitingerasmus.com/  
http://www.aiesec.org.es/  
http://garantiajuvenil.gencat.cat/  
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CONSULTORIES DE RRHH 

Empreses que ofereixen a altres empreses els seus serveis en selecció de personal entre d’altres relacionats 
amb els recursos humans. És convenient que els facis arribar el teu CV, si més no a les més importants, o les 
més properes per zona o afinitat al que estàs cercant. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFORMACIÓ SOBRE EMPRESES 

Una opció dins la recerca de feina és contactar directament amb empreses que ens puguin resultar interessants. 
Existeixen webs on pots trobar llistats d’empreses i informació respecte aquestes (sector, facturació, àmbit 
territorial de l’empresa...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.asocat.org – Asociació catalana d’empreses de consultoria 
www.michaelpage.es 
www.hays.es 
www.icsarrhh.com 
www.adecco.es  
www.manpower.es 
www.randstad.es 
 

www.anuariacicsa.com 
www.cambrescat.es 
www.paginasamarillas.es  
http://bbddempresas.com  
http://www.qweb.es/  
http://www.vulka.es/home.php  
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EMPRENEDORS 

Si et planteges crear el teu propi negoci, l’Administració Pública i algunes associacions posen al teu abast 
assessorament i ajuts diversos. També existeixen publicacions interessants per a emprenedors. 

 

 

 

 

 

AUTÒNOMS 

Si et dediques a l’exercici lliure o t’has plantejat aquesta opció, cal que anunciïs els teus serveis i que recopilis 
informació sobre temes legals i fiscals que has de tenir presents. 

 

 

 

 

NETWORKING 

Per gestionar, mantenir i ampliar la teva xarxa de contactes professionals comptes amb diferents eines online. 
Cal que en donis d’alta i mantinguis actualitzat el teu perfil, que cerquis possibles contactes d’interès i et 
connectis amb les persones que coneguis en altres entorns (cursos, antigues feines, fires, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/guia-de-professionals.html 
https://freelance.infojobs.net/  
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_2/contenidos/guia_2_6_0.htm  

www.aijec.es 
http://www.tecnocampus.cat/ca/ets-emprenedor  
www.barcelonactiva.es 
www.emprendedores.es  

 

 

www.linkedin.com 
www.twitter.com  
www.viadeo.com  
www.xing.es 
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RECURSOS DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Les diferents administracions posen al teu abast nombrosos recursos per a l’ocupació, la creació d’empreses, la 
formació i el reciclatge, etc. Són gratuïts i molts ajuntaments compten amb serveis propis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORIENTACIÓ, RECURSOS I INFORMACIÓ PER A LA RECERCA DE FEINA 

Existeixen diverses pàgines web on pots trobar informació sobre el mercat laboral, consells i recursos per a la 
recerca de feina (models de CV i cartes de presentació, preguntes freqüents d’entrevista, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

www.donempleo.com  - Web d’orientació i recursos 
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo.html    
Notícies i informació sobre l’estat actual del mercat de treball 
http://cvparade.com/ 
Models de CVs creatius 

 

 

 

http://www.sepe.es/  (Administració central) 
https://www.oficinadetreball.gencat.cat/  (Serveis autonòmics) 
http://www.porta22.com/porta22/cat/ (Informació sobre sectors emergents, sortides professionals, tallers i 
activitats de Porta22 - Barcelona Activa) 
http://www.bcn.es/negocis/ca/welcome.htm (Ajuntament de Barcelona) 
http://www.impo.cat/  (Badalona) 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/index.html (Mataró) 
http://www.coressa.cat/ (Sant Boi de Llobregat) 
http://www.copevo.cat/  (El Vallès Occidental) 
http://blogs.terrassa.cat/serveiocupacio/  (Terrassa) 
http://www.vaporllonch.net/vaporllonc/ (Sabadell) 
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WEBS SECTORIALS I SORTIDES PROFESSIONALS 

Si tens clar per quina sortida professional et decantes, pots consultar informació per a accedir a aquest lloc a 
diferents webs. En el cas que no hagis fet encara la teva elecció també pots informar-te de les diferents 
alternatives.  

Per obtenir més informació sobre un sector determinat pots consultar periòdicament alguna web dedicada a 
aquest. En aquests portals normalment pots trobar, a més d’ofertes de feina especialitzades, informació sobre el 
sector, empreses, notícies, etc. 

 

 
Docència: 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/  
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19 (quines assignatures puc impartir 
amb la meva titulació) 

http://www.edubcn.cat/ca/ (consorci d’educació Generalitat-Ajuntament de Barcelona) 
 
Energies: 
http://www.portal-energia.com/ (portal sobre les energies renovables) 

http://www.energias-renovables.com/len/es  

Química: 
http://quimica.laboris.net/ 
 
Construcció 
http://www.construmatica.com/ (Arquitectura, enginyeria i construcció) 

Biomedicina 
http://www.asebio.com/es/index.cfm  
http://seib.org.es/   

Recerca, desenvolupament i innovació 
http://www.fundaciorecerca.cat/en/quisom.asp  
http://www.micinn.es/portal/site/MICINN/ (Ministeri de Ciència i Innovació) 
 

Medi ambient 
http://www.ambientum.com/ (actualitat, articles tècnics, directori empreses...) 

Aigua 
http://www.iagua.es/  
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