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Manual del portal de la Borsa de Treball: introducció
El portal de Borsa de Treball de la URV ( http://demo031.trabajando.es/ ) 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.
La principal característica de la Xarxa és que, a més d’accedir de forma exclusiva a les ofertes
que gestionem des de la Borsa de Treball de la URV, podràs també inscriure’t a les ofertes que
els altres portals de la xarxa facin públiques. Això significa que les oportunitats de feina es
multipliquen i s’amplia l’àmbit geogràfic de búsqueda, sense necessitat de registre als diversos
portals.

1. Accés al portal
El servei de Borsa de Treball de la URV està restringit a:
o
o

Estudiants matriculats a qualsevol dels ensenyaments que imparteix la URV.
Ex‐alumnes titulats a la URV, sense limitació d’antiguitat.

Si no pertanyeu als col∙lectius anteriors i intenteu registrar‐vos, el portal us informarà de que
no podeu accedir‐hi i, per tant, no podreu completar el registre al portal.
Si tot i formar part d’algun dels dos col∙lectius anteriors, es produeix alguna incidència i no
podeu completar el registre al portal, contacteu amb btreball@urv.cat.

 IMPORTANT: si ja estàs registrat en un dels portals de la Xarxa Trabajando.com podràs
accedir‐hi al portal de la URV amb el mateix usuari I password, sense necessitat de
donar‐te d’alta novament.

Per tant, si intenteu registrar‐vos al portal i el vostre currículum ja està donat d’alta a un altre
dels portals de la Xarxa Trabajando.com us denegarà el registre
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Si ja esteu registrats al portal (o bé ho esteu a un altre portal de la Xarxa
Trabajando.com i, a més, teniu autorització per accedir al nostre portal) heu
d’entrar per l’opció d’Accés Candidats Registrats.

2. Alta al portal
Si el què voleu és registrar‐vos per primera vegada al portal, ho heu de fer des de l’opció “Alta
al servei: Inserta el teu cv” i accedireu al primer dels 6 passos següents:

o

Registre d’usuari

o

Dades Personals

o

Formació Acadèmica

o

Experiències

o

Futur Ocupació

o

Annexos

Vista web

Completar aquesta informació és una acció que podeu realitzar a continuació del registre
d’usuari, o també en qualsevol altre moment si inicieu una nova sessió per tal de completar o
. A la dreta de la pantalla
modificar la vostra informació utilitzant l’opció de
teniu la llegenda sobre la situació d’aquests camps:
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Pas 1. Registre d’usuari

És el primer pas del procés d’alta i on els camps d’Email, Clau i NIF/NIE/PASAPORTE són
d’especial importància. Concretament Email i Clau seran les dades d’accés necessàries cada
cop que vulgueu iniciar una nova sessió.

 Si algun d’aquests dos camps ens consten com
registrats en algun dels portals de la comunicat
laboral, intenteu accedir‐hi directament, tot i que
haureu d’esperar a ser autoritzats pel servei.
 Si no formeu part dels tipus d’usuaris que
permet aquest servei de la URV, no esteu
autoritzats per accedir‐hi, però si considereu que
sí ho hauríeu d'estar, posa’t en contacte amb
btreball@urv.cat

En aquesta pàgina heu d’emplenar tots els camps obligatoris que estan marcats amb un “*”,
marcar les dues clàusules proposades i finalment utilitzar l’opció
.
Marcar els camps disponibles al menú de “Subscripció” és opcional.

‐

Pas 2. Dades Personals

Aquí heu d’emplenar les dades
Personals”:

i seleccionar l’opció “Guardar/Modificar Dades
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Cal destacar que en el cas que marqueu l’opció de la llicència de conduir us apareixeran tots
els tipus de carnets de conduir espanyols. Un cop seleccionat el vostre heu de guardar perquè
quedi registrat el tipus seleccionat.
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Aquest pas 2 continua amb la indicació de les adreces de les Xarxes Socials o professionals
(opcional) i la definició del Nivell de Privacitat (obligatori).
És important que llegiu el significat de cadascun dels dos nivells de privacitat i escolliu el què
més us convingui. Si teniu algun dubte, consulteu a btreball@urv.cat .
 IMPORTANT: Si escolliu l’opció de Privacitat Baixa, recordeu que teniu la possibilitat de
desmarcar aquells portals que no vulgueu que tinguin accés al vostre currículum
estigui.
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Pas 3. Formació Acadèmica

En aquest pas heu d’emplenar les dades
i seleccionar l’opció “Continuar”. Per
a cada titulació oficial que introduïu heu d’indicar obligatòriament el nivell d’estudi, la
universitat, el títol, la situació acadèmica i la data d’inici. Si es tracta d’una titulació finalitzada,
també caldrà indicar la data de finalització.
També es pot indicar, de forma opcional, la qualificació obtinguda, el nivell obtingut en una
classificació nacional o internacional i les principals matèries o capacitats ocupacionals
apreses.
Podeu introduir tots els estudis oficials que heu realitzat, i al següent apartat de Formació
Complementària tots els cursos, seminaris, esdeveniments o qualsevol altra formació no
reglada.

‐

Pas 4. Experiències

Per començar aquest apartat, us trobeu amb dues opcions per indicar la vostra situació
professional actual i els anys d’experiència.
Immediatament heu d’emplenar les dades
professionals, idiomes i coneixements informàtics.

previstes pels camps d’experiències

Per a cada experiència professional us seran requerides una sèrie de dades, necessàries per a
la correcta determinació de les tasques desenvolupades al lloc de treball i les responsabilitats
assumides.
Entre d’altres, us serà requerit l’expectativa salarial en euros. Aquest concepte correspon al
salari prestés o desitjat per un lloc de treball similar. Per la quantitat indicada, caldrà
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determinar la periodicitat (Salari en) i si voleu que auqesta expectativa salarial sigui mostrada a
les empreses que accedeixin al vostre currículum.

Després dels idiomes i les capacitats i competències informàtiques, teniu l’oportunitat
d’indicar, de forma lliure i descriptiva, les capacitats i competències socials, organitzatives,
tècniques, artístiques o altres.
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Pas 5. Futura Ocupació

En aquesta pàgina heu d’emplenar les dades
d’acord amb les característiques
del perfil professional o lloc de treball que t’agradaria desenvolupar:

 IMPORTANT: podeu seleccionar diverses opcions de cada camp d’informació si
manteniu pitjada la tecla CONTROL.

A la part final d’aquest formulari podeu indicar la vostra disponibilitat per treballar a
l’estranger, la jornada i l’expectativa salarial. En aquest últim cas podeu especificar si voleu
incloure aquesta expectativa econòmica de forma visible al vostre currículum.
És important destacar que al final teniu l’oportunitat d’indicar si voleu que tot aquest apartat
de Futura Ocupació sigui mostrada al vostre currículum.
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Pas 6. Annexos

Aquesta és una part opcional, podeu afegir
al vostre perfil, tot tipus de documents
junt amb la seva descripció (expedient, currículum en diferents idiomes, carta de presentació,
títols i diplomes, altres...). Preneu l’opció “Continuar” quan els tingueu annexats:

Una vegada s’han completat els passos anteriors del procés d’alta es pot accedir al panel de
control, tal i com podeu veure a l’apartat següent.

 IMPORTANT: heu d’emplenar tots els apartats del currículum, sobre tot les dades
personals i la formació acadèmica. No és obligatori completar el currículum en el
moment del registre al portal, ho podeu fer en accessos posteriors, però sí serà
necessari completar tot el perfil per accedir al vostre TAULER (panell de control).
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3. El meu perfil
Al seleccionar l’opció de
accedireu a la pantalla de
“Panell de control”. A continuació teniu un perfil d’exemple:

o també

Des d’aquesta pantalla teniu diferents opcions entre les que destaquem les següents:

‐

Difusió del Currículum

La plataforma posa a disposició dels usuaris principalment dos opcions per tal que l’usuari
pugui fer difusió del CV. Una seria l’opció d’“Enviar currículum per email” amb la que escrivint
el nom, email o comentari, un “amic” rebrà un correu. L’altra opció és “Link directe al meu
currículum”. En aquestes dues opcions s’arriba a una pàgina del portal on es pot visualitzar,
imprimir o exportar a pdf el teu CV.

‐

Accés de les empreses al teu Currículum / nivell de privacitat

“Permetre accés a empreses al teu CV” o “Canviar nivell privacitat” és l’opció que defineix
quins ocupadors tindran accés al teu CV en el moment de realitzar una cerca de treball. El
nivell de privacitat alt no permet que las empreses puguin visualitzar el teu CV al realitzar
cerques, però, vostè podrà inscriure’s a las ofertes de treball. El nivell de privacitat baixa
permet que les empreses puguin visualitzar el seu CV mitjançant cerques a la base de dades.
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Afegir annexos al perfil

Aquesta és l’opció que us permetrà afegir múltiples documents al vostre
perfil més enllà del propi CV que genera el portal. Es tractaria d’arxius
del tipus que es detallen a la imatge de la dreta i que podreu actualitzar
o eliminar en qualsevol moment. Per exemple, podreu disposar de
diverses versions del vostre currículum, guardar cartes de presentació
adaptades per a cada tipus d’oferta, o tenir a mà còpies dels títols, etc.

‐

Presentació Express

Permet crear una presentació que inclogui una breu
descripció personal i les teves expectatives de treball. Al
portal també es pot veure una descripció d’aquesta opció.

‐

Estadístiques i alertes

Des d’aquests camps podràs tenir un ràpid seguiment de la teva
activitat dins del portal a nivell de les vegades que s’ha enviat el teu
CV, inscripció que has fet a diferents ofertes o la data més recent en
la que es va actualitzar el teu CV.

4. Les meves eines
Dins del menú de
també teniu a la part dreta de la pantalla un conjunt d’eines,
de les que volem destacar les següents opcions no comentades anteriorment:

‐

Afegir o pujar foto

Recomanem que pugeu una foto recent amb el vostre perfil/rostre. Una
vegada heu afegit una foto es pot canviar o treure.

‐

Veure el meu Currículum

Amb aquesta opció podreu veure en pantalla, segons el format o
plantilla que utilitza el Portal, la informació que heu introduït. També
teniu disponibles les opcions de “Imprimeix” i “Exportar CV PDF”.

‐

Canviar contrasenya

Des d’aquesta opció accedireu a una pantalla on podeu canviar la vostra
contrasenya que pot contenir un màxim de 12 caràcters.
Per canviar
la contrasenya heu d’introduir una vegada la contrasenya actual i dos
vegades la nova contrasenya.

‐

Tancar sessió

Per motius de seguretat, i més si accediu des d’ordinadors de serveis o
des del que accedeixen molts usuaris, és molt recomanable a tanca la
sessió a l’acabar la vostra activitat en el Portal.

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

13

[MANUAL BORSA DE TREBALL URV]
‐

PERFIL CANDIDATS

Baixa en aquest portal

Accedireu a una primera pantalla prèvia que informa i recomana que llegiu una sèrie de
consideracions en relació al nivell de privacitat del vostre CV i a les conseqüències que suposen
completar la baixa en aquest portal. Encara esteu a temps de tornar enrere mitjançant l’opció
de “No, Espera! No tanquis el meu compte”.
En canvi, si ho teniu decidit escolliu l’opció de “Iniciar procés de baixa” i el portal us enviarà un
email indicant els passos a seguir per tal de donar‐se de baixa d’aquest portal.
Aquests conjunt d’eines estan disponibles en dos menús i a la part dreta de la pantalla, al
menú de
i també al menú de
.

5. Ofertes de treball
del menú superior. D’entrada el
Per cercar ofertes de treball escolliu l’opció de
portal us presentarà les ofertes que formen part del col∙lectiu “Tots” i ordenades segons data
de publicació, tot i després disposeu d’altres opcions per ordenar‐les o filtrar‐les.

El nostre portal té definits diversos canals per filtrar les ofertes de treball:

Dins de cada canal podeu ordenar les ofertes segons qualsevol dels encapçalaments: data,
càrrec, empresa, vacants o comunitat autònoma:

I també teniu l’opció de filtrar les ofertes segons es disposa al menú de resultats de la dreta,
clicant sobre alguna de les opcions de “Regió”, “Carrera”, “Tipus de càrrec” i “Tipus de
contracte”.
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En tot cas, per accedir a la fitxa de qualsevol oferta el pas que heu de realitzar és clicar sobre
l’enllaç disponible a la descripció del càrrec, veure‐ho que es subratlla quan passeu el punter
pel damunt del nom de l’oferta.

Una vegada escollida una oferta i a dins de la seva fitxa d’informació disposeu del resum de les
seves característiques i requisits:

Al final de les fitxes de les ofertes podreu accedir a l’opció que us permetrà participar en el
procés de selecció de l’oferta en concret, clicant sobre la següent opció ràpidament el Portal us
informarà que us heu inscrit amb èxit, tot i que és possible que també el l’oferta us proposi un
seguit de preguntes obertes com per exemple “En quant de temps et podries incorporar?”:
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Aquesta opció que heu realitzat constarà al vostre menú d’”Estadístiques” o al menú de “Les
meves sol∙licituds”, a partir d’aquí podeu fer un seguiment de si l’oferta continua o no activa,
però, serà l’empresa o ocupador que ha publicat la oferta qui contactaria amb els candidats.
També rebreu un Mail al compte que tingueu donat d’alta en aquest Portal que us informarà
l’inscripció a l’oferta que us interessa.

6. Les meves sol∙licituds
del portal permet observar l’historial de sol∙licituds
Aquest menú de
realitzades per l’usuari. Al llistat es mostraran les ofertes a les que t’has presentat, l’empresa,
data de publicació, data d’inscripció i finalment l’estat en que es troba l’oferta. La informació
es visualitzaria aproximadament d’aquesta manera:

A més, si les ofertes les ha activat des d’un altre portal de la Red Trabajando també es
visualitzaran en aquest menú.
També pot succeir que no tingueu activitat a nivell d’ofertes en el moment d’obrir la sessió i
per tant veureu en pantalla només amb un missatge de “No teniu sol∙licituds”.
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