
ADRECES ÚTILS 
Portal especialitzat en Personal    Branding 

https://www.soymimarca.com/  

 

Blog d’Alfonso Alcántara, assessor i 

conferenciant 

https://yoriento.com/  

 

Treball Barcelona Activa 

https://treball.barcelonactiva.cat/p orta22/cat/  

 

APLICACIONS MÒBILS PER CERCAR FEINA 

Feina Activa 

CornerJob 

Job Today 

Guudjob 

Zeebejobs 

Infojobs 

Jobandtalent 

 

COM TROBAR FEINA EN UNA STARTUP 

Genbeta:dev 

Linkedin 

Twitter 

TodoStartUps 

Serveis per les StartUps  

 

I RECORDA... 

Revisa els perfils i elimina allò que pot afectar 

negativament la teva identitat digital, sobretot 

si estàs cercant feina 

 

Crear una bona marca personal depèn de la 

teva capacitat per a vendre’t a altres persones 

i el fet que aquestes, et recordin quan tinguin 

una necessitat que tu puguis cobrir 

 

No hi ha una segona oportunitat per a causar 

una bona impressió! 

 

 
 
 

Si vols més informació, 

Si necessites trobar més 

recursos... 

Demana cita prèvia! 

 

ASSESSORIA 

LABORAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

C. Blasco de Garay, 19 

08202 Sabadell 

 

De dilluns a dijous de 9 a 15h 

 i de 16 a 18h 

Divendres de 9 a 15h 

 

 
 

 

 
 

EINES 2.0 PER LA 
CERCA DE FEINA I 
MARCA PERSONAL 

https://www.soymimarca.com/
https://yoriento.com/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home/app
http://www.cornerjob.com/es/?gclid=CPTNn5aIkc8CFZFsGwodMdsLow
http://jobtoday.com/es/
http://www.guudjob.com/
http://zeebeapp.com/
https://www.infojobs.net/ofertas-%20trabajo/teletrabajo
http://www.jobandtalent.com/es
https://tyba.com/
https://es.linkedin.com/
https://mobile.twitter.com/i/guest
http://www.todostartups.com/category/jobs
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/startups-i-innovacio-disruptiva/


Les Xarxes Socials ens permeten crear i  gestionar 

un espai personal, aportar informació sobre allò 

que es coneix i fomentar el contacte amb 

persones conegudes o amb qui es comparteixen 

inquietuds, opinions, etc. 
 

Sabies que el 70% dels professionals de Recursos 

Humans consulten els perfils en les xarxes socials 

dels candidats/es a un procés de selecció? 
 

Una persona candidata activa a les xarxes   té 

més oportunitats de ser seleccionada. Abans de 

l’entrevista, la persona reclutadora analitza la 

reputació i l’activitat a  les xarxes. 

 

CREAR UNA BONA REPUTACIÓ DIGITAL 
 

Establirem una identitat digital que ens defineixi 

com a professionals per a que ens ajudi en la 

nostra recerca  de feina 
 

Presencia Digital: Hem de vigilar tot tipus de 

contingut que pugem a Internet (fotos, vídeos, 

comentaris...). Sobre tot, a les xarxes professionals, 

hem de transmetre  una imatge professional, 

cuidant el nostre llenguatge, les nostres dades 

curriculars i els continguts que      publiquem i 

compartim. 
 

Networking:  Hem de fer contactes de valor a la 

xarxa, que ens generin noves oportunitats 

professionals. Molts llocs de treball es cobreixen a 

partir dels contactes, sense publicar l’oferta de 

feina 
 

Marca personal: Fer-nos visibles a la xarxa, 

transmetre confiança i fiabilitat. Quina és la teva 

marca? 

 el que et fa únic/a 

 el que saps fer millor 

 idees amb que t’identifiques 

 els teus èxits 

 tot el que has fet  professionalment 

 

XARXES QUE ET PODEN AJUDAR 
 

LINKEDIN, importància dels contactes: 

 descobriment d’ofertes de feina 

 descobriment d’oportunitats  professionals 

 descobriment de nous contactes i nous 

enllaços amb empreses 

 esdeveniments 

 posicionament dins Linkedin i als 

cercadors externs 

Linkedin és una de les xarxes més 

utilitzada per les empreses com a eina de 

reclutament 
 

FACEBOOK, revisa el teu perfil: 

 configura la privacitat 

 revisa les opcions de seguretat 

 publica i controla qui veu el què  poses 

al teu Mur 

 configura el CV dins de Facebook 

 contacta amb professionals i empreses 

 explica al Món què busques, qui ets i en 

què ets diferent 

  

TWITTER, què pots aconseguir? 

 posicionar-te com a professional de 

referència 

 enfortir la xarxa de contactes 

 actualitzar-te constantment 

 cercar noves empreses objectiu 

 conèixer l’activitat de les empreses 

objectius 

 identificar noves oportunitats professionals 

 mostrar-te actiu/va i actualitzat/da 
 

INSTAGRAM, utilitza-la també per la recerca de 

feina: 

Cada cop hi ha més empreses que busquen els 

perfils dels/les candidates per conèixer el seu 

estil de vida, els seus valors i, per descomptat, 

la seva activitat i habilitat social 

 elabora una carta de presentació 

 aprofita la teva bio per fer-te conèixer 

 utilitza fotos apropiades  

 plasma les teves aptituds professionals, 

hobbies i gustos 

 utilitza els # per la cerca de feina 

 busca perfils d’empreses que t’agradin 

 localitza’t. Afegeix al teu perfil la 

ubicació de la teva ciutat 
 

LES APLICACIONS MÒBILS 

Per poder convertir el teu telèfon en el 

principal centre de recerca de feina, 

aquestes aplicacions pensades per a telèfons 

mòbils tenen una sèrie de característiques 

que les diferencien d’altres sistemes de 

recerca de feina: 

 facilitat d’ús, tant per a aspirants com 

per a les empreses 

 agilitat i rapidesa en la contractació 

 simplicitat en els tràmits burocràtics 

 ofertes GEO localitzades 

 normalment són gratuïtes per als 

usuaris 
 

SAPS QUÈ ÉS UNA STARTUP? 

Son empreses de nova creació , sovint, no 

gaire grans i relacionades amb Internet i les 

noves tecnologies. Tenen una clara vocació 

emprenedora, amb un perfil de soci força 

jove, amb moltes expectatives de creixement 

i amb uns costos relativament baixos 

 Orienta la teva cerca a Linkedin, Twitter 

o Genbeta:dev 

 Perfils laborals més sol·licitats: 

dissenyador/ra (gràfics, web, 

productes), “telecos”,  

informàtics/ques.. 

  


