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Introducció: Manual del portal de la Borsa de Treball
El portal de Borsa de Treball de la URV (http://treball.urv.cat) és una eina informàtica
compartida amb la Xarxa Trabajando.com, de la qual formen part molts portals de feina
d’Espanya i Iberoamèrica. El més popular és el portal de feina d’Universia.

1. Accés al portal
Des de la Borsa de Treball de la URV estem oberts a
qualsevol proposta de les empreses i institucions que
afavoreixi la inserció dels nostres titulats i fomenti les
relacions universitat‐empresa. Per aquest motiu us
convidem a donar‐vos d’alta al portal. Per fer‐ho cal
seleccionar l’opció “Accés Empreses” de la portada.
A continuació s’obrirà una pàgina amb dues possibilitats:
o

Registrar empresa, mitjançant el formulari que es troba a la part central.

o

Accedir al portal, mitjançant la introducció de l’usuari i
la paraula clau, en el cas de les empreses prèviament
registrades.

Us expliquem els detalls d’aquestes dues opcions a continuació.

2. Registrar empresa
‐

Pas 1. Primer formulari

El nostre portal permet el registre de qualsevol tipus d’ocupadors: empreses, autònoms,
administracions públiques, associacions, entitats, etc. El primer pas seria completar el
formulari que proposa la pàgina.
A la imatge següent us facilitem un exemple de registre d’empresa. A l’apartat sector podeu
arribar a marcar més d’un sector seleccionant‐los a la vegada que manteniu polsada la tecla
Control del teclat. Els diferents sectors quedaran marcats en color gris.

IMPORTANT: els camps d’usuari i contrasenya que utilitzeu en el formulari següent són
importants perquè seran les dades d’accés al portal per a tots els professionals de l’empresa o
entitat. Recomanem que siguin paraules sense connotacions personals i que tinguin relació
amb els conceptes que identifiquen l’organització.
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És obligatori emplenar tots els camps marcats amb un *, i també marcar el quadre de
verificació de l’acceptació de condicions. En acabar, cal desar la informació al botó
.
Si el portal detecta algun camp obligatori sense completar ho indicarà perquè sigui emplenat
abans de passar a la següent pàgina del formulari.
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Pas 2. Segon formulari

Una vegada completat el primer formulari de sol∙licitud el portal us presenta una segona
pàgina per completar dades bàsiques de contacte de l’empresa:

Podeu incorporar direccions postals diferents si fos es cas en els apartats de “Dades Bàsiques” i
“Dades de Contacte de l’Empresa”, o també utilitzar l’opció de “Igual a Direcció Empresa”
perquè es copiïn les dades automàticament del primer al segon apartat.
Empleneu tots els camps obligatoris que estan marcats amb un * i utilitzeu l’opció

Universitat Rovira i Virgili | Centre d’Atenció als Estudiants (CAE)

.

5

[MANUAL BORSA DE TREBALL URV]

PERFIL OCUPADORS

Si transcorre molt de temps per emplenar aquests dos formularis de registre, és possible que
el portal us avisi amb el missatge següent.

En aquest cas, per acabar de completar el vostre registre heu d’anar a la pàgina principal del
portal, escollir l’opció “Accés Empreses” i accedir mitjançant amb l’usuari i el password que
vau escriure al primer formulari.

El portal us mostrarà l’estat del vostre registre i el missatge següent si és el cas que manquen
camps obligatoris per emplenar.

Un cop emplenat el formulari de registre, rebreu un missatge de correu electrònic indicant que
el registre s’ha realitzat correctament. Això no vol dir que ja es puguin donar d’alta ofertes de
treball, ja que abans l’administrador ha de validar l’empresa.

Aquest és el primer missatge que rebreu a la vostra bústia de correu electrònic:
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Pas 3. Validació del registre per part de l’administrador

Com hem comentat prèviament, abans de poder publicar ofertes de treball, heu d’esperar que
l’administrador del portal validi la vostra empresa.

Si fos molt urgent la publicació de l’oferta en qüestió, ens podeu fer un truc perquè fem el
tràmit de validació, sempre que sigui durant el nostre horari d’atenció al públic: de 9.30 a
13.30 h de dilluns a divendres.

Quan l’administrador hagi validat l’empresa, canviarà la interfície i al accedir al portal el vostre
perfil es mostrarà de la forma següent:
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A més, rebreu un segon correu electrònic que us confirmarà la validació del registre de la
vostre empresa:

‐

Registre de diferents centres de treball, sucursals o divisions d’una mateixa
empresa o entitat

El programa permet que diferents usuaris d’una mateixa organització puguin utilitzar el mateix
CIF/NIF per registrar l’empresa. És a dir, en casos de centres de treball diferents, sucursals de
la mateixa empresa o diferents seus d’una mateixa organització es permet donar d’alta
cadascuna d’aquestes divisions o sucursals amb usuaris i passwords diferents, com si fossin
entitats independents.

NOTA: en aquesta casos, recomanem que s’afegeixi al “nom” de l’empresa un aclariment entre
parèntesi, amb informació geogràfica, sectorial o qualsevol altra que pugui diferenciar el
registre dels altres de la mateixa organització.
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3. La meva empresa (perfil)
‐

Modificar Dades

Accediu a les dades que van quedar gravades en el moment de realitzar el registre de
l’empresa, és a dir, els formularis 1 i 2 descrits a l’apartat 2 d’aquest manual. Podeu modificar
la informació, a excepció dels camps CIF/NIF i el camp Usuari.

‐

Canviar contrasenya

Des d’aquesta opció accedireu a una pantalla on podeu canviar la vostra contrasenya. Per
canviar‐la, heu d’introduir una vegada la contrasenya actual i dues la nova. La paraula clau pot
contenir un màxim de 12 caràcters.

‐

Estat de Compte

En aquest apartat accediu a la taula amb la informació contractual i de funcionament del
portal. El servei del portal de feina de la URV és gratuït per als ocupadors, així que aquesta
informació no és rellevant.

‐

Pujar logo

Recomanem que pugeu el vostre logotip. El portal us permetrà escollir
un arxiu en format .gif, .jpg, .jpeg o .bmp, sempre i quan l’arxiu no
ocupi més de 50 kb. Una vegada heu afegit un logotip, l’opció canviarà
a “Treure logo”. Aquesta nova opció permet eliminar el logo
immediatament.

‐

Tancar sessió

Per motius de seguretat, és recomanable tancar la sessió a l’acabar la vostra activitat en el
Portal.

4. Publicar ofertes de treball
A continuació, analitzarem les diverses opcions relacionades amb la publicació i gestió de les
ofertes de treball.
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Veure les ofertes / veure les plantilles

Aquestes opcions us permetran accedir a les ofertes de treball
prèviament publicades i a les plantilles guardades per fer servir
en la publicació de noves ofertes semblants.
Aquestes opcions també es troben just abans del formulari de
Publicar Ofertes.
A continuació analitzarem els diferents apartats del formulari d’oferta:

‐

Informació Inici

La majoria dels camps d’aquesta part del formulari són obligatoris.

En el camp obligatori “Tipus de càrrec” heu d’escollir una opció entre un ampli ventall, però
també estan disponibles les opcions genèriques següents:
Opció
Altre professional
Estudiant
Estudiant de postgrau
Estudiant per a tesis
Práctica / Becario

Descripció
Escollir en cas que no trobeu el què voleu entre les opcions del desplegable. Serà
necessari que quedi clar el què preteneu mitjançant la descripció del primer camp obert
anomenat “Lloc / Títol”.
Escollir en cas que l’oferta estigui adreçada a estudiants en general, per tant, no titulats.
Escollir en cas que l’oferta estigui adreçada a estudiants específicament de màsters.
Escollir en cas que l’oferta estigui adreçada a estudiants específicament de doctorat.
En el cas que vulgueu publicar una oferta de pràctiques externes universitàries, heu de
seguir els passos que s’indiquen en aquesta pàgina web, per tant, aquest portal no és el
lloc oportú per publicar aquest tipus d’ofertes.

Al camp obligatori ”Àrea”, heu d’escollir una única opció. En cas que no trobeu l’àrea adient al
perfil de l’oferta, existeixen opcions genèriques a l’altura del grup “Altres”:
Opció

Descripció

Altre àrea
Totes les àreas

Utilitzar en el cas de que no hi trobeu l’opció desitjada de l’àrea de l’oferta.
Utilitzar en el cas de que no hi trobeu l’opció desitjada de l’àrea de l’oferta.

També s’ha de determinar el ”Sector de l’oferta. L’opció genèrica en aquest camp:
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Opció

Descripció

Altre àrea

Utilitzar en el cas de que no hi trobeu l’opció desitjada del sector l’oferta.

Habitualment, el nom de l’empresa o entitat no es publica a l’oferta. Per tant, s’ha de marcar
la casella i indicar, a sota, la descripció de l’empresa que substituirà el nom. Per exemple:
“indústria petroquímica”, “residència sanitària de gent gran”, “empresa logística”, etc.

Finalment, heu de completar el camp obert obligatori de “descripció de l’oferta de feina”.
Aquesta és una finestra limitada en el seu disseny però on podeu escriure més enllà del que
realment es mostra en pantalla tal i com us indicarà la barra desplegable de la dreta.

‐

Contracte

Aquest apartat es refereix a les característiques del contracte que s’ofereix. Hi ha tres
desplegables obligatoris que incorporen les diverses opcions. Aquestes són les possibilitats en
relació amb el “Tipus de contracte” i la “Jornada laboral”.

Segons l’opció escollida a “Forma de pagament del salari”, serà mostrat el desplegable per
seleccionar els “Rangs salarials”. Aquí teniu les diverses possibilitats:
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Si voleu que el salari sigui mostrat a la publicació de l’oferta, haureu de marcar la casella
“Mostra”. En cas contrari, no es mostrarà a l’oferta la informació relativa a la remuneració.
US RECOMANEM QUE EL SALARI SIGUI SEMPRE MOSTRAT A LA INFORMACIÓ DE L’OFERTA

Finalment disposeu del camp opcional “Comentaris sobre el salari (comissions / incentius)”.
Aquí es poden incloure tots els aclariments i informació complementària a la quantitat
indicada al salari i la seva forma de pagament.
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Requisits

En aquest apartat es poden incorporar a la publicació els requisits relatius al perfil requerit, el
tipus de titulació, els estudis mínims, l’experiència, els idiomes, així com establir una pregunta
per a que sigui contestada pels candidats.



El camp obligatori “Quin és el perfil que es busca?” té tres respostes possibles. Segons
l’opció escollida, canviaran les alternatives dels camps “Estudis mínims” i “Carrera”.
L’opció “Sense estudis superiors” està prevista per publicar ofertes adreçades a perfils que
no requereixen formació acadèmica superior. Per tant, si s’escull aquesta opció el portal
deixarà de mostrar‐vos la informació relativa a “Estudis mínims” i “Carrera”.
En canvi, quan s’escull l’opció “Estudis superiors” o “Estudiant” s’haurà de seleccionar el
tipus d’estudis mínims que es requereixen i els ensenyaments que encaixen amb el perfil
descrit a l’oferta.
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També es pot especificar si es requereix una situació acadèmica diferent a la de titulat. És
a dir, es pot sol∙licitar que els candidats estiguin “Cursant” els estudis, o bé “Tenir superats
més del 50% dels crèdits aprovats”.

D’altra banda, hi ha la possibilitat de demanar l’expedient acadèmic dels candidats per
accedir al procés de selecció.


Respecte als IDIOMES, es pot indicar que “Aquesta oferta no requereix idiomes”
mitjançant una casella de verificació que de forma predeterminada està inactiva. Si
activeu aquesta casella llavors desapareixeria la resta d’opcions d’aquest apartat.

En canvi, si es volen afegir idiomes als requisits de l’oferta l’objectiu seria que hi apareguin
a la finestra de la dreta. La forma d’afegir aquests idiomes seria:
1. Obrir el desplegable i escollir un dels idiomes que hi apareixen. Entre les nombroses
opcions del llistat trobareu els idiomes més demandats:“espanyol”, “català”, “anglès”,
“alemán”, “francès”, etc.
2. Una vegada definit l’idioma, heu d’indicar el nivell requerit. Es pot indicar que es
requereix “Idioma matern”, o bé el nivell de “comprensió”, nivell “escrit” i nivell “oral”
en cas que no sigui necessari que sigui la llengua materna del candidat.
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3. Es poden traslladar a la finestra de la dreta tants idiomes com requereixi el perfil de
l’oferta. S’han d’utilitzar les tecles de “>>” per afegir idiomes o “<<” per eliminar‐los
del perfil.



Les APLICACIONS INFORMÀTIQUES requerides s’han d’introduir de forma manual.
Després d’obrir el desplegable de sota per seleccionar el nivell requerit i emprant les
tecles “>>” o “<<”, s’afegeixen o eliminen els programaris a la finestra de la dreta.



Després el formulari dóna l’oportunitat d’indicar, de forma lliure, tots aquells requisits que
es demani a l’oferta de treball.



També l’opció “Cotxe propi” o “Tipus de carnet de conduir” estan disponibles en aquest
apartat.



Per últim, aquest apartat podeu escollir l’opció de “Preguntes al candidat” i s’obriran fins a
5 possibles preguntes a fer. Aquesta possibilitat s’estableix perquè el responsable de la
selecció pugui avançar en el filtre i preselecció dels candidats segons les seves respostes.
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Classificació de l’oferta de feina

La classificació de l’oferta es refereix a la localització geogràfica on s’ubica l’oferta de treball.
Es pot indicar que es tracta d’una oferta de treball a l’estranger. Llavors apareixerà un
desplegable per seleccionar el país, i un camp de text lliure per tal d’indicar la població o regió
del país.

Si no es tracta d’una oferta a l’estranger, caldrà determinar la ubicació dins d’Espanya. Es pot
indicar la comunitat autònoma, la província o la població, però no és obligatori arribar al nivell
de concreció de la població. A continuació exposem alguns exemples dels nivells de concreció
de la ubicació:

Tot Espanya: seleccionar
“Totes” al final del desplegable
de les comunitats autònomes.

Tota la Comunitat Autònoma:
escollir la comunitat autònoma
al primer desplegable i “totes”
al final del segon.
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Àmbit provincial: seleccionar la
comunitat, la província i “Totes”
al final del desplegable de les
poblacions.

Una població: seleccionar la
comunitat, la província i la
població concreta.

Heu d’utilitzar les tecles de “>>” o “<<” per afegir o eliminar les incorporacions a la finestra de
la dreta. Es poden incloure diverses ubicacions i de diferents concrecions.

‐

Informació de contacte (d’ús intern, no serà publicat en l’oferta de feina)

Els camps d’aquest apartat no són obligatoris, però són importants per tal de rebre
comunicacions i avisos automàtics quan hi hagi nous candidats inscrits a l’oferta.
Tal i com s’indica al títol, no es publicarà a l’oferta de feina i només servirà per rebre avisos
automàtics o dels administradors del portal (equip de la Borsa de Treball).

És important indicar qui és la persona de contacte per aquella oferta concreta. En molts casos,
la persona de referència en el registre d’empresa no coincideix amb la persona encarregada
del procés de selecció d’una oferta concreta. Per aquest motiu, és necessari emplenar les
dades de contacte específiques per l’oferta concreta. D’aquesta forma, els administradors del
portal podran comunicar fàcilment qualsevol incidència o consultar els dubtes sobre la
tramitació.
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Visibilitat de l’oferta en el portal per a persones amb discapacitat

Si l’oferta es vol adreçar a candidats amb discapacitat i es vol publicar al portal específic de la
Fundació Universia, cal marcar la casella.

‐

Vigència de l’oferta de feina

Escollir la vigència de l’oferta a publicar és obligatori. De forma predeterminada estarà
marcada l’opció de “60 dies”, però teniu disponibles altres opcions de menys durada.

Un cop transcorreguts els dies previstos de vigència, l’oferta desapareixerà del tauler i per
tornar‐la a publicar caldrà entrar a la plataforma fer la gestió oportuna per publicar‐la
novament.

‐

Publicar oferta i/o guardar plantilla

Per acabar el procés de publicació, heu de clicar sobre l’opció “Publicar”. Llavors, el portal us
avisarà si l’oferta s’ha publicat amb èxit, o bé si no s’ha pogut publicar per manca d’algun camp
obligatori.
D’altra banda, en aquest mateix apartat es pot guardar la plantilla de l’oferta completada, amb
l’objectiu d’utilitzar la informació per publicar una oferta semblant en el futur.

5. Veure les ofertes
Si prèviament no heu publicat cap oferta, us trobareu que el portal us mostra el següent
aspecte:
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Quan hi ha ofertes publicades anteriorment, les ofertes es poden filtrar segons els seu estat i
es mostraran:
Opció

Descripció

Tots
Actiu

Tot tipus d’ofertes relacionades amb l’activitat de l’empresa al portal.
Les ofertes publicades i vigents perquè es puguin inscriure candidats
Les ofertes que es desactivin per qualsevol motiu, és a dir, que desapareguin de la vista dels
candidats, per tant, a partir d’aquest moment no hi haurà noves inscripcions.
Les ofertes que el portal desactivi per motiu d’expiració del temps indicat al moment de publicar la
oferta
Les ofertes que en el moment d’acceptar la seva publicació s’hagi activat la creueta de “guardar
com plantilla”
Es mostraran con si fossin esborranys les ofertes que s’hagin començat a redactar però encara no
s’hagi acceptat la seva publicació.

Desactivat
Expirado
Plantilla
Sin confirmar

6. Les meves Eines
A la part dreta del portal normalment està disponible el menú “Les meves Eines”, que té per
objecte facilitar‐vos l’accés a determinats llocs del Portal que us hem mostrat anteriorment en
aquest manual. Per tant, considereu que són en realitat enllaços que us permetran arribar
ràpidament a zones o utilitats principals del portal.
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