
SELECCIONA: Revisa referències per a escollir les
millors app's.

APP'S PER A LA RECERCA DE FEINA

FEINA ACTIVA INDEED

JOB AND 
TALENT

INFOJOBS

JOBEEPER

INFOEMPLEO

JOB TODAY

CORNER JOB

WORK TODAY

B4 WORK

Et proporciona informació
sobre les empreses a les que
s'envia el CV, i et recomana 
 ofertes relacionades amb el
teu perfil.

5 CONSELLS

OPTIMITZA: Utilitza les Apps amb més intel·ligència i
més prestacions de servei (visibilitat de perfil, CV en
pdf...)

Aquest material està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, finançat pel Servicio Público de Empleo Estatal i cofinançat
en un 50% per l’FSE

PRIORITZA: Descarrega només les aplicacions que et
puguin interessar.

Et permet fer la gestió de la
cerca de feina, en l'entorn
del portal Feina Activa,
mitjançant el teu dispositiu
mòbil.

Aplicació que permet buscar
ofertes temporals, i realitzar
diferents gestions: agenda
d'entrevistes, signar
contracte, revisar nòmines...

Et permet rebre ofertes de
tots els portals de feina al
mòbil al mateix moment en
que es publiquen. Pots
gestionar alertes i avisos. 

Et permet registrar-te a
l'app amb el CV en pdf. Pots
gestionar alertes i avisos així
com seguiment de les
ofertes del portal. 

Et permet registrar-te a l'app
d'una manera ràpida i
senzilla.  Disposa de xat per
tal que les empreses puguin
parlar directament amb tu i
concertar una entrevista.

Es un metacercador. Et
permet buscar a través de
GPS del mòbil. Permet enviar
el teu CV propi o crear un de
nou per contactar amb les
empreses. 

Apliació del portal Infojobs.
Un cop registrat el CV la borsa
de treball et recomana ofertes
relacionades amb el teu perfil. 

Aplicació sense necessitat de
tenir CV. Filtra, selecciona
l'oferta i aplica. Et permet
buscar a través del GPS del
mòbil. També disposa de xat.

Et permet registrar-te a
ofertes dels sectors
d'hosteleria i turisme, oci,
comerç, construcció, logistica i
transport. 

AVALUA: Si hi ha aplicacions que no et són d'utilitat,
elimina-les!.

PRESENTA'T: A internet l'us de paraules clau són molt
importants. Utilitza-les en el teu CV! 

https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home/app
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indeed.android.jobsearch&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobandtalent.android&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.infojobs.mobile.android&hl=es&gl=US
http://www.jobeeper.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infoempleo.infoempleo&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobtoday.app&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.clapp.jobs&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Worktoday&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innopro.b4work&hl=es&gl=US

