Webs de cerca de feina
www.feinaactiva.gencat.cat
www.diba.cat/slo

Feina Activa (SOC)
Xarxa de Serveis Locals
d’Ocupació
Ofertes a Barcelona, orientació
laboral i autoocupació.
Borsa de Treball catalana
Empreses per enviar cv

www.barcelonactiva.cat
www.infofeina.com
www.quierounbuentrabajo.com
www.infoempleo.com

Portal amb ofertes
OFERTES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

www.mifas.com

Maresme / Girona

www.mercadis.com

com Ofertes certificat disminució

www.discapnet.es

ONCE certificat de disminució

www.portalento.es

Ofertes certificat de disminució

AJUDA MAJORS DE 40 ANYS EN RECERCA DE FEINA
www.estoyparado.com/asociaciones-de-parados-en-espana
Associació estatal per aturats
www.empleosenior.org

Ofertes de treball per titulats

www.actitud50.com

Ofertes, formació, orientació i
recursos pràctics
Coaching laboral per majors de
40 anys en el procés de trobar
feina

http://w27.bcn.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina34841/coaching.do

www.empleate.gob
www.laboris.net

es Ofertes d’àmbit estatal
Borsa de Treball

www.indeed.es

Ofertes d’àmbit estatal

www.jobcrawler.info
www.oficinaempleo.com

Ofertes d’àmbit estatal
Ofertes de treball i
assessorament
www.trabajo.org
Ofertes d’àmbit estatal
PER A JOVES
www.jovestreball.net
Servei fins a 35 anys
(Generalitat)
www.primerempleo.com
Borsa de treball sense
experiència laboral
http://www.xtec.cat/
Ofertes per a becaris,
aprenents i joves sense
experiència
w27.bcn.cat
Portal jove informació i
ofertes de feina
SI TEN’S ESTUDIS SUPERIORS
www.udg.edu/borsa/
Borsa de treball per a
estudiants i titulats
nexus.uab.es/UAB/logon.do
Borsa de treball UAB
www.experteer.es
www.empleosenior.org

Ofertes treball per carreres
professionals d’alt nivell
Ofertes de treball per titulats

SECTOR TURÍSTIC I HOSTALERIA
SI VOLS TREBALLAR EN UNA RESIDÈNCIA
www.turijobs.com Es una agència de col·locació
Tots els perfils sector turisme
www.inforesidencias.com
Ofertes d’auxiliar de geriatria
www.gironahostaleria.com
Gremi d’hostaleria de Girona
www.acra.es
Ofertes d’auxiliar de geriatria
www.gremihosteleria.com
Gremi d’hostaleria maresme i formació
www.exporesidencias.com
Ofertes en residències
www.empleoenturismo.com
Treball al sector turístic i hostaleria a tota
www.gmserveis.com
Servei de neteja, cuidadors, etc
Espanya
SI VOLS TREBALLAR COM A MONITOR, EDUCADOR,...
www.hacesfalta.org
Ofertes de treball i voluntariat en ONL i ONG’s
www.yetiemotions.com
Esports d’aventura
www.profesores.com
Tots els nivells: primària, secundària...
www.rosadelsvents.es
Ofertes de monitors per cases de

tjussana.cat/index.php

Ofertes de treball d’educadors i monitors i
www.peretarres.org
Formació
OFERTES DE FEINA A ALTRES COMARQUES
www.selva.cat/treball
Ofertes de treball de la Selva
ec.europa.eu/eures
www.lloret.org
Seccions Promoció Econòmica Ofertes de
www.gencat.es
treball de Lloret de Mar
http://www2.girona.cat/ca/smo/ofertesfeina
Ofertes de treball de Girona
www.stepstone.es
www.trobarefeina.com
Ofertes Catalunya - Maresme
www.treballateca.com
Ofertes d’àmbit territorialde Catalunya
XARXES SOCIALS PER A LA RECERCA DE FEINA
www.linkedin.com/
Xarxa social orientada als professionals i
www.xing.com
negocis
www.viadeo.com
Xarxa social professional
www.online.com.es

colònies, instal·lacions juvenils...
Ofertes d’educadors, monitors..
OFERTES DE TREBALL A EUROPA
Ofertes de treball a Europa SOC
Ofertes de treball a Europa Generalitat
Ofertes de treball a Europa

Xarxa social orientada als professionals

