
BORSA DE TREBALL 
Aquí teniu un petit resum de com fer servir la borsa de treball. 

Per poder fer servir l’aplicació, cal registrar-se a la web per tenir un usuari dintre la Borsa 

de Treball. 

L’aplicació està dividida en 2 tipus d’usuaris 

Com a usuari registrat, podeu pujar el vostre currículum i inscriure-us a totes les ofertes 

que s’adaptin a les vostres necessitats. 

Si sou una entitat, haureu d’enviar un correu a webmaster@elconsell.cat, per poder  

canviar-vos el tipu d’usuari i penjar ofertes de feina. (Només cal enviar el correu un cop) 

 USUARI REGISTRAT: 

Trobareu aquest menú: 

 

1. CATEGORIES DE FEINES 

En aquest menú podreu trobar les ofertes de feina de totes les categories, amb el 

número d’ofertes relacionades amb aquella categoria. 



 

2. BUSCAR FEINA 

Podeu buscar una oferta amb els diferents paràmetres que us donem: Títol, categories, 

etc... 

3. LES MEVES SOL·LICITUDS DE FEINA 

Un cop us heu inscrit a una oferta de feina, podeu seguir l’evolució d’aquesta. 

Estat de la sol·licitud: 

- Esperant Nous Candidats 

- Revisant C.V 

- Tancat enviament CV  

- Seleccionant Finalistes (OFERTA FINALITZADA) 



4. FORMUALRI CV / CÀRREGA D’ARXIUS 

Aquí podreu introduir les dades del vostre currículum o pujar el vostre currículum en un 

arxiu (Un cop heu pujat el vostre C.V restarà pendent de validació). El C.V és obligatori 

 

 

 

 

 

 



COM INSCRIURE’T A UNA OFERTA 

A l’entrar a qualsevol llistat d’ofertes per Categories, podeu veure la informació bàsica. 

Podeu entrar a l’oferta per veure les dades d’aquesta o directament Sol·licitar l’Oferta. 

En aquest moment, estareu inscrits a l’oferta si teniu el C.V creat i validat.  

(No s’acceptarà la inscripció fins que s’introdueixi el CV) 

 

USUARI ENTITAT 

El menú principal funciona igual que un usuari demandant de feina, però un cop us 

valideu com a entitat (enviant el correu previ a webmaster@elconsell.cat ). 

A més, tindreu un menú diferent per poder veure i penjar les ofertes. 

Menú Blau: Específic per oferir ofertes 

Menú Taronja: Menú comú  

 

PUBLICAR NOVA OFERTA DE FEINA 

Formulari d’oferta (Podeu crear tantes oferta com necessiteu) 



 

 

LES MEVES OFERTES 

Aquest espai, és per consultar o editar les ofertes. Cada vegada que el procés de selecció 

avanci podeu anar canviant l’estat de l’oferta. 

Estats: 



- Esperant nous candidats: Primer estat 

- Revisant C.V: Un cop tingueu suficients CV 

- Tancat enviament C.V: Enviament C.V 

- Seleccionant Finalistes: Si ja teniu el vostre candidat, així sabem que podem 

esborrar l’oferta.  

 

CV ENVIATS 

Aquí podeu consultar si heu rebut C.V per les vostres ofertes. Al costat de la vostra oferta 

hi ha el número de C.V rebuts 

Igualment, cada vegada que algú s’inscriu a la vostra oferta, rebreu un correu avisant-vos. 

 

Si voleu una altre categoria de feina que no estigui creada, podeu enviar un correu a 

webmaster@elconsell.cat 

 


