1.

Obre el navegador web i introdueix la direcció:
accedeixi a la pestanya de “Ofertes de feina”.

https://xaloc.diba.cat/ , seguidament

1.- Clica a“Ofertes de feina”
Filtratge bàsic de les ofertes,
com el territori, la jornada
laboral o quant de temps fa
que ha sortit l’oferta.

2.

Apareixerà la següent pàgina, en la qual, pots seleccionar els filtres que més t'interessin:

2.- Clica aquí per
a fer la cerca pel
filtre seleccionat.

1.- Filtra per la/les opcions que més t’interessin:
a.- Nombre d’oferta.
b.- Paraula clau.
c.- Sector Professional.
d.- Comarca
e.- Municipi.
f.- Certificat de discapacitat.
g.- Tipus de jornada.
h.- Data de publicació.
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3.

A continuació, surt un llistat amb totes les ofertes segons els filtres marcats.

Clica en el nombre d’oferta i s’obrirà el
detall de l’oferta triada.
N’hi ha mes d’una pagina, clica a següent
per veure mes ofertes.

4.

La ficha de l’oferta es com aquesta:

Informació referent a l’oferta
com, per exemple, les feines a
desenvolupar o les capacitats
requerides.
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Els requisits obligatoris son
indispensables per poder accedir
a l’oferta. La resta de requisits
poden ser valorables.

5.

Acaba omplint la informació que et demana:

Altres dades que et poden ser d’interès
com, per exemple, la durada del contracte
o l’horari.

1.- Posa el teu número de document.
¡IMPORTANT¡ recorda que si utilitzes
NIE començat per X, has de posar un 0
tot just després de la primera X.

3.- Si, finalment,
t’interessa l’oferta,
només has de clicar en
aquest botó.

2.- Posa la teva data de naixement seguint el
format indicat: dd /mm/aaaa
15/09/1970

Si tot és correcte et sortirà un missatge dient que la teva candidatura ha estat tramesa
correctament, Si, en canvi, i surt qualsevol error, comunica’ns-ho i ho solucionen.
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6.
Per poder comprovar si la teva candidatura s’ha tramitat correctament, des de la pàgina principal,
clica a la pestanya “el meu espai”.

Aquí pots accedir a veure les teves candidatures i l’estat
que és troben. També pots mira la teva pròpia fitxa.

7.

Aquí trobaràs les candidatures a les quals t’has inscrit i el seu estat.

Estat de les candidatures
el les quals estàs inscrit.

També pots mira la
teva fitxa.
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