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Cerca d'ofertes de feina

LatPro

<https://puntodeencuentro.sepe.es>
Portal del Servicio Público de Empleo Estatal del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Infojobs.net

<http://espanol.latpro.com/index.php>
Cercador de feina a tot al món per a persones bilingües
espanyol-anglès o portuguès-anglès, les empreses contractats són sobre tot a Estats Units, però també a Amèrica llatina.

MÓN LABORAL
CERCA DE FEINA

<Infojobs.net >

Teletreball.net

BLOCS

<http://teletreball.net/>
Selecció de borses de treball basades en el teletreball,
n'hi ha d'aquí i de l'estranger. Web promoguda des de la
Xarxa Punt TIC.

Espai d’eines fer buscar feina

Portals amb ofertes de feina
(estranger)

Video curriculum

Eures: el portal europeo de la movilidad profesional

<https://ec.europa.eu/eures/>
EURES és una xarxa de més de 900 consellers que proporcionen informació als demandants de feina i empresaris a partir d'entrevistes personals.

<http://trobafeinacanmula.blogspot.com.es/>
Benvinguts a l'Espai d'eines per a buscar feina de la Biblioteca Can Mulà. En aquest espai et proporcionem
notícies, pàgines web, dossiers i altres recursos per a
facilitar-te la recerca de feina.
<http://tu-video-curriculum.com/>
Bloc que orienta sobre com fer currículum en format
vídeo, hi ha consells i també exemples reeixits.

Dins l’espai del Món Laboral, hem
destacat la CERCA DE FEINA.
FEINA

BInternational

<http://binternational.net/>
Cerca feina de forma automàtica a l'estranger, segons les
característiques del nostre currículum.

Eurobrussels : the European affaires jobsite

<http://www.eurobrussels.com>
Cercador de feina (també d'estades per fer pràctiques) a
nivell internacional per a titulats universitaris o per
professionals molt qualiﬁcats.

Overseasjob

BIBLIOTECA ELISENDA DE MONTCADA
C. Tarragona, 32
Tel. 934 925 959
A/e: b.montcada.em@diba.cat
BIBLIOTECA CAN SANT JOAN
C. Turó, 45
Tel. 935 751 901
A/e: b.montcada.csj@diba.cat

<http://www.overseasjobs.com/>
Cercador de feina internacional en anglès.

http://bibliotequesdemontcadaireixac.blogspot.com
facebook: MiRaCultura

Acción trabajo

http://bibliotecavirtual.diba.cat

<http://acciontrabajo.com/>
Cercador de feina internacional, encara que té una més
bona implantació en països de parla espanyola.

A la present guia, trobareu una selecció
de llibres amb orientació, consells i tota
mena d’informació sobre aquest tema.
A més, hi trobareu recursos web que us
permetran fer el vostre CV en poc
temps, preparar-te les entrevistes, buscar ofertes, etc. També per a col·lectius
amb més diﬁcultats.

Monster

<http://www.monster.es/geo/siteselection>
És un dels portals més grans d'abast mundial. Posa en
contacte treballadors amb tota mena de qualiﬁcacions i
tota mena d'empreses.

BIBLIOTEQUES
DE MONTCADA I REIXAC
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LLIBRES

I ara, què faig? : com afrontar la situació d'atur

Laia Fàbregas

Por Talento: estructura de una carta de presentación

Maite Piera

Barcelona : La Busca, 2009
(331.96 Fab)

Barcelona : PAPF, 2014
(331.96 Pie)

José María Acosta Vera

Buscar trabajo para dummies

Marketing personal : el camino al éxito

<http://bae.portalento.es/modulos/
estructura_cartaCV.html>

Resumesimo: haga una biografía perfecta en 10 minutos

<http://www.resumesimo.com/es/>
Editor de currículums a partir de gran varietat de plantilles.

José Sánchez-Alarcos

Madrid : ESIC, DL 2006
(331.96 Aco)

[Madrid] : Global Marketing Strategies, DL 2010
(331.96 San)

¡Me han despedido! : afrontar constructivamente el
desempleo

Barcelona : Plataforma, 2009
(155 Chi)

<http://vizualize.me/>
Amb aquesta eina pots convertir el teu CV en una infograﬁa, per oferir un resum visual de totes les teves capacitats de forma molt original.

José A. Fernández… [et al.]

Wikihow:

Buscar trabajo por internet : plan de acción en 30
días

Juan Calder

Cómo conseguir un empleo : a pesar de la crisis y el
desempleo
Madrid : Edaf, 2009
(331.96 Cal)
Enrique Brito

Marcos Chicot

Métodos para la búsqueda de empleo

San Vicente del Raspeig : Universidad de Alicante, 2014
(331.96 Met)

Cómo encontrar trabajo en internet

Técnicas de búsqueda de empleo

Marcos Chicot

Luis Puchol ; dibujos de Carlos Ongallo

Madrid : Anaya Multimedia, DL 2010
(331.96 Br)

Cómo encontrar un nuevo empleo : afronta con optimismo tu futuro laboral
Barcelona : Plataforma, DL 2012
(331.96 Chi)

Madrid ; Barcelona [etc.] : Adams, DL 2004
(331.96 Tec)

La venta de sí mismo : cómo encontrar trabajo al
terminar los estudios
Madrid : Díaz de Santos, cop. 2005
(331.96 Puc)

Pilar Tena

Cómo sobrevivir a un despido y volver a trabajar
Madrid : Pirámide, 2013
(331.96 Ten)
John Lees

Cómo triunfar en las entrevistas de trabajo : consigue el trabajo que quieres
Madrid : Pearson, cop. 2013
(331.96 Lee)
Judi James

¡Estás contratado! : consejos y técnicas para superar
con éxito las entrevistas de trabajo y encontrar
empleo
Barcelona : Paidós, 2011
(331.96 Jam)

Vizualiza.me

Com fer un bon treball en una entrevista grupal.
<http://es.wikihow.com>

Portals amb ofertes de feina
(espanya)

Feina activa

<https://feinaactiva.gencat.cat>

Les aules actives

<http://www.oﬁcinadetreball.cat/>
Xarxa d'espais de recerca intensiva de feina del SOC.

Quiero empleo

Recursos en línia

<http://www.quieroempleo.com/>

CURRICULUM VITAE i cartes de
presentació

Serveis locals d’ocupació

<http://www.europassmaker.com/>

<http://www.workea.org/>
Cercador de feina que recupera les ofertes penjades
directament a la porta dels establiments pels botiguers.
A través del bloc associat a aquest web es remunera amb
dos euros les fotograﬁes enviades d'ofertes de feina.

CV EuroPassMaker

CuVitt: The intelligent CV

<https://es.cuvitt.com/home/>
Fa currículums personals capaços de mesurar intangibles com l'entusiasme, el talent i les expectatives.

CVmaker: crear resúmenes profesionales en un
momentito
<http://cvmkr.com/>

<http://www.diba.cat/slo/>

Workea: empleo especializado

Madres y profesionales

<http://ww21.madresyprofesionales.com/>
Cercador especialitzat en feina a temps parcial per a
mares.

