PASSOS PER CONSULTAR I INSCRIURE'S
A LES OFERTES DE TREBALL DE LA XARXA XALOC
Per veure les ofertes de treball de Gavà a la Xarxa Xaloc
cliqueu aquí
Si voleu consultar ofertes d'altres municipis cliqueu a la
pestanya "Ofertes de feina"

Podeu filtrar pel vostre municipi, pel vostre sector professional,
per paraula clau, etc. Un cop introduïdes les vostres
preferències, cliqueu al botó
Si trobeu una oferta que us interessi cliqueu al seu número (en
color vermell) per informar-vos dels requisits. Un cop dins, si
voleu optar introduïu l'usuari (el vostre NIF/NIE) i la vostra
contrasenya (la primera vegada haureu d'introduir la data de
naixement, després haureu de canviar-la). Tingueu en compte
que si disposeu de NIE que comença per X haureu d'afegir un 0
després de la X i quedaria així: X01234567P. A continuació,
cliqueu a
Un cop inscrits/es a una oferta, a la secció "El meu espai"
podreu consultar la situació de la vostra candidatura.

INFORMACIÓ A TENIR EN COMPTE
Si com a candidat/a no reuniu els requisits establerts per
l'empresa (formació, experiència...) no s'enviarà la vostra
candidatura a l'empresa.
S'aconsella revisar les ofertes diàriament perquè hi pot
haver noves ofertes registrades i així es poden tenir més
oportunitats. Només en alguns casos es contactarà amb la
persona candidata per informar-li d'aquelles que li puguin
interessar (per exemple, en cas d'urgència per part de
l'empresa o per falta de candidats adequats).
És important mantenir les dades de la fitxa curricular
actualitzades perquè l'empresa les rebi amb tota la
informació al procés de selecció. En cas que adquiriu nova
experiència laboral, formació o actualitzeu les teves dades
de contacte, aviseu-nos per fer l'actualització.
Si passat un any de la data d'inscripció no feu cap acció
relacionada amb la Xarxa Xaloc s'entendrà que no us
interessa continuar a la borsa de treball i es procedirà a
donar-vos de baixa automàticament.
Per a més informació:
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