
Sant Cugat Feina 

BONES PRÀCTIQUES BORSA DE TREBALL 
 

1 APUNTA’T A AQUELLES OFERTES QUE REALMENT T’INTERESSEN I      

COMPEIXES EL PERFIL 
Apuntar-se a tot indiscriminadament, només genera frustració i no augmenta la possibilitat 
d’inserció laboral. Revisa el perfil i requisits que demanen i confirma que les condicions que 
ofereixen t’interessen abans d’apuntar-te a l’oferta.  

2 REVISA PERIODICAMENT LES NOVES OFERTES QUE ES PUBLIQUEN 
Que no se t’escapi cap oportunitat. Pengem les ofertes al web segons van arribant, entra 
assíduament o crea “alertes” perquè t’avisem quan hi ha noves ofertes dels sectors o professions 
que siguin del teu interès.  

  3  LES EMPRESES CONTACTEN HABITUALMENT PER TELEFON 
Si no et troben, probablement passaran a la següent persona. 
Si t’apuntes a ofertes de treball, revisa que el teu currículum té un mòbil correcte, tingues el 
telèfon operatiu i contesta o torna les trucades.  

4 PRESENTAT A LES ENTREVISTES AMB LA TEVA MILLOR IMATGE I  SIGUES 

PUNTUAL 
La teva imatge parla de tu. Ves a les entrevistes amb una imatge correcta i professional .  
Avisa sempre a l’empresa si veus que no arribes a l’hora o no pots anar-hi. 

5 COMPROMÍS EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ 
L’empresa fa arribar al nostre servei les valoracions d’entrevistes i proves realitzades. Les 

valoracions positives son un reforç per candidatures posteriors i les negatives, com no 

presentar-se a les entrevistes, o no mostrar-se interessat per les condicions descrites a 

l’oferta, també es tenen en compte per inscripcions futures. 

6 REVISA I ACTUALITZA LES TEVES DADES D’INSCRIPCIÓ AL SERVEI I 

CURRÍCULUM 
El teu currículum es la teva carta de presentació, revisa’l per mantenir-lo actualitzat i fes-lo 

atractiu, la primera impressió que l’empresa tindrà de tu, es el teu currículum. 

 

 

 

 

 

 

 

L’equip tècnic de la Borsa de Treball et dóna la benvinguda a la seva web i desitgem 
que et sigui d’utilitat per la recerca de feina. 

El bon ús d’aquests canal per part de les persones que es donen d’alta i s’inscriuen a les 

ofertes, genera confiança en les empreses del territori i utilitzen aquest recurs per trobar 

els perfils professionals que requereixen. 

Per tal de garantir l’ús òptim, posem en el teu coneixement els requisits per la utilització 

del servei de Borsa de Treball: 

Per oferir un servei de qualitat a persones i empreses usuàries, l’ alta al servei de 
Borsa de Treball i l’accés a inscriure’s a les ofertes que gestionem implica el 

coneixement i compliment dels requisits descrits. 


