Borsa de Treball
del Collegi de Periodistes

Manual d’usuari del collegiat

1

Borsa de treball
La primera vegada que s’accedeix a la Borsa de Treball s’ha de complimentar un mínim de
dades personals exigides per a donar-se d’alta en el sistema. Es demana informació bàsica
sobre dades personals, experiència, idiomes i formació que es mostra a diferents pestanyes. A
més també es pot incloure el currículum perquè el vegin les empreses. Per tal de donar-se
d’alta, s’han de complimentar un mínim de camps obligatoris de les diferents pestanyes que ja
esmentades.

Un cop donat d’alta, al tornar a entrar a la Borsa de Treball s’accedeix a l’àrea de gestió. En
aquesta pàgina es troben totes les funcionalitats del servei de la Borsa de Treball del Collegi
de Periodistes que es mencionen a continuació.
Dades personals
Ofertes publicades
Les meves ofertes
Documents
Missatges
Preferències d’ofertes
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Dades personals
En aquesta secció estan totes les dades personals, experiència, formació, idiomes que es van
omplir el primer cop que es va entrar i on es poden afegir i modificar totes les dades
necessàries per tal de tenir les dades actualitzades.
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L’apartat d’identitat digital és el lloc adient per afegir adreces web, feeds de Wikidiari i altres
enllaços a reportatges escrits o imatges per oferir més informació sobre el teu treball a les
empreses.

Documents
En aquesta secció es mostren tots els documents que s’han adjuntat a la borsa de treball:
currículum, carta de presentació, fotografia, expedient acadèmic, etc.
A l’hora d’afegir un document es pot indicar si el document és públic o privat. Els documents
públics són visibles per totes les empreses, en canvi, els privats només seran visibles per les
empreses si els adjuntem a l’hora de fer la inscripció.
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En aquest llistat es poden fer les següents accions amb els documents:
•
•
•

Modificar: la clau anglesa
Veure: la lupa
Esborrar : la paperera

Per afegir un document s’ha de polsar sobre “Alta de document”.

Per defecte, les empreses podran veure tots els documents que s’han afegit. Si pel contrari, no
es desitja que les empreses puguin veure els documents, s’haurà de marcar la casella “No
mostrar aquest document a la fitxa pública”.
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Ofertes publicades
Llistat d’ofertes publicades
En aquesta secció s’accedeix al llistat d’ofertes publicades per les empreses a la borsa de
treball.
En aquest llistat hi ha un petit resum de l’oferta: Publicació, Lloc de treball i Localització.
Per accedir al detall de l’oferta s’ha de polsar sobre la columna “Lloc de treball”.
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Detall de l’oferta
Al polsar sobre la columna “lloc de treball”, es mostra el detall de l’oferta.

Per inscriure’s a l’oferta cal polsar sobre el botó “Inscriure’s”. Es poden triar els documents
privats que es desitgen adjuntar a l’oferta perquè aquesta empresa hi tingui accés. També es
dóna la possibilitat d’adjuntar-ne un de nou. En aquest cas, es decideix adjuntar el currículum
en català.
Els documents públics seran sempre visibles per les empreses. Per aquest motius aquests
documents no es mostren en aquesta finestra.
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Un cop s’ha realitzat la inscripció, es mostrarà el següent missatge:

8

Les meves ofertes
En aquesta secció es mostren totes les ofertes en les que s’està inscrit i on es pot consultar
també el detall de cadascuna d’elles. Les ofertes estan ordenades per data, de manera que
apareixen en el primeres posicions les més recents.

Polsant sobre la “referència” de l’oferta desitjada, es pot veure el seu detall.
Polsant sobre la icona de la paperera es pot eliminar la inscripció, però aquesta només apareix
quan la inscripció encara no l’ha vist l’empresa o si han passat més de tres hores. Una vegada
l’empresa ja l’ha vist, ja no es podrà eliminar.
Missatges
En aquesta secció s’emmagatzemen tots els missatges que es reben de la borsa de treball del
Collegi.
Per visualitzar els missatges, s’ha de polsar el sobre. Es poden veure els missatges tants cops com sigui
necessari. A més, també s’indica el seu estat per obtenir informació de si s’ha llegit.
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Alertes d’ofertes
Per localitzar les ofertes que d’interès existeix un mecanisme alternatiu a la cerca directa de
les mateixes en el llistat d’ofertes: són les alertes. En aquesta secció es poden definir fins a 3
preferències d’ofertes.

S’han d’indicar com a mínim dos criteris per configurar una alerta i activar la casella
corresponent per rebre una notificació. El sistema buscarà de forma periòdica totes les ofertes
que coincideixin amb les preferències indicades. Es rebrà un correu electrònic indicant que hi
ha ofertes que coincideixen amb les preferències.

10

