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Ús del mòbil en la recerca de feina.  
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El mòbil (Smartphone) s’ha desenvolupat  a  

velocitat vertiginosa en els últims anys. 
 

 En l’actualitat  els terminals són en realitat ordinadors de gran 

potència.  

 

 Augment de la velocitat de les connexions que s’ha 

aconseguit amb les xarxes 3G i 4G, el que permet accedir a 

Internet a gran velocitat. 

 

 El gran desenvolupament d’APPs  

    que permeten la realització de gran  

    quantitat de treballs adaptats 

    a aquest tipus de dispositius. 

 

La digitalització de la societat  

ha transformat també la recerca de feina. 
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Les Apps per a la recerca de feina ens permeten: 

 

 Disposar de correu electrònic en qualsevol lloc.  

   Ex.: Podem respondre correus relacionats   

   amb la feina i així no perdem oportunitats.  
 

 Disposar en un núvol de tots els  

    document relacionats amb la recerca 

    de treball. 
     Espais d’emmagatzematge virtualitzats. 

   Ex.: podem accedir al Curriculum 

   des del mòbil en qualsevol lloc. 
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Què més ens permeten? 

 

 Accedir  a les Xarxes Socials  

   des del mòbil.  

   Aquestes xarxes tenen gran 

   importància en la recerca de 

   feina. Per les xarxes es  

   mouen ofertes de treball.  
 

 Existeixen Apps específiques per cercar feina  

    que només funcionen mitjançant els mòbils. 

    Això ens permet accedir a ofertes      

   exclusives que no trobem en  

   altres canals.  
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Què més ens permeten? 

 

 Quan anem a una entrevista de treball.   

   Si al mòbil tenim una 

   aplicació de GPS podrem 

   arribar a l’empresa sense 

   perdre’ns.    
 

 Moltes plataformes de 

    formació online  ja disposen d’Apps  

    per dispositius mòbils que permeten 

    seguir el curs en qualsevol moment i en 

    qualsevol lloc. 
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 S’ha disminuït l’ús de l’ordinador d’escritori (PC). 

És una tendència que no es pot aturar a nivell 

mundial i cada vegada es fan servir més els 

dispositius mòbils.  
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 La major part dels 

portals web tenen 

les seves 

    corresponents 

aplicacions per a 

dispositius mòbils 

    (Apps).  

 

 Cada vegada més 

les empreses es 

focalitzen en les 

noves tecnologies 

i eviten les formes 

de contractació 

tradicionals. 
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 Portal tuapppara.com recopila les principals 

     aplicacions.   
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Avantatges d’utilitzar Apps del mòbil 
en la recerca de feina.  
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 Les Apps ens fan arribar 

notificacions amb les ofertes 

que més s’ajusten al nostre 

perfil. 

 

 Podem comunicar-nos amb 

les empreses via xat.  

 

 Ofertes exclusives. 

 

 Ofertes geolocalitzades. 

        

13 



Aspectes a tenir en compte.  
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 Vigilar que no es tractin d’ofertes falses de treball. 

Tot i que des de les Apps  es revisen constantment 

les ofertes que es publiquen.  

                                    Ex. En Jobandtalent                              

                                    tenen un equip que  

                                    s’encarrega de  

                                    supervisar la  

                                    publicació d’ofertes                       

                                    per reduir al màxim  

                                    aquest tipus  

                                    de fraus. 
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 Vigilar com em comunico i cuido la meva marca 

personal mitjançant els perfils i la interacció 

mitjançant les Apps de recerca de feina. 

Ex. Per molt que pugui parlar amb un/a 

empleador/a per xat cuido las formes, 

l’ortografia, la meva imatge... 
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 Aplico només a aquelles ofertes amb les que 

encaixo.  

 Evito fer spam ja que sinó les empreses deixaran 

d’estar interessades en aquestes Apps. Si tothom 

aplica a ofertes que no s’ajusten al seu perfil saturem 

els processos de selecció. 

     Algunes Apps només et mostren les ofertes que 

s’ajusten al teu perfil. 

17 



Principals Apps per la recerca de 
feina.  
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Apps generalistes 

 Infojobs 

 Nubelo 

 Jobandtalent 

 Indeed Jobs 

 Monster App 

 Corner Job 

 Job Today 

 LinkedIn Jobsearch 

 Trabajo Próximo 

Meta cercadors 

 Jobeeper.  

 Trovit empleo 

Apps especialitzades 

 Eures 

 Turijobs 

 Tecnoempleo 
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Apps generalistes    
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Infojobs Card  
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Infojobs Card  
Infojobs és l’agència de treball online 

més important de l’Estat Espanyol. 

 

Amb aquesta App pots: 

 

- Cercar diferents ofertes de treball  

- Inscriure’t en les ofertes que t’interessin 

- Seguir la teva candidatura des del mòbil en tot 

moment. 

- Compartir les ofertes amb els teus contactes de 

Facebook o Twitter i marcar les teves ofertes 

favorites. 
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Infojobs Card  
 

Cercar ofertes: 
 

- Per categoria professional:  

    turisme i hostaleria,  

   serveis, atenció al 

   client, pràctiques, ... 
 

- Per nivell professional:  

    recerca d’especialistes, assistents, becaris, 

managers, directius, perfils amb idiomes, 

idiomes natius, ... 
 

- Per província. 
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Infojobs Card  
 

 

Sigui quin sigui el teu CV o carrera professional trobaràs 

milers vacants i ofertes de treball a Infojobs. 

 

Inscriure’t a ofertes de treball: 

 

- escollir el CV i la carta de presentació 

    que correspongui a l’oferta de treball.  

-   respondre a les preguntes de les empreses  

    des del teu mòbil.  
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Infojobs Card  
 

 

 

Guardar les ofertes de treball que més t’agradin 

marcant-les com a favorites.  

Podràs aprofitar cada 

moment per realitzar 

recerques ràpides i completar 

les teves inscripcions més 

endavant. 
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Infojobs Card  
 

 

Conèixer tots els detalls de les ofertes que més 

t’interessin: 

 

- Nivell del lloc del candidat (especialista, comandament 

intermedi, direcció...),  

- Estudis mínims,  

- Experiència professional mínima, 

- Idiomes,  

- persones a càrrec,  

- tipus de contracte, 

-  jornada laboral, ... 
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Infojobs Card  
 

 

Informació que necessites conèixer sobre l’empresa 

que ha publicat l’oferta de treball. 

 

Seguir l’evolució de les teves candidatures de treball.  

 

- Tindràs una vista general del 

    que està passant amb les 

    teves candidatures i seguiràs 

    la seva evolució. 

 

- Rebràs notificacions automàtiques i un missatge 

    quan l’empresa llegeixi el teu CV. 
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Infojobs Card  
 

 

Compartir ofertes de treball interessants amb un 

amics, familiars o contactes professionals en recerca 

de treball o oportunitats professionals. 

Pots compartir-les per email, Twitter o 

Facebook. Es poden compartir d’una manera 

còmoda. 
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Nubelo  
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Nubelo 
 

Què té de diferent aquesta App?  

 

El seu sistema de recomanació basant en l’algoritme 

predictiu de més de 24 variables que estableix graus 

d’afinitat entre perfils professionals i ofertes de treball. 

 

                                          Envia recomanacions de les  

                                          ofertes que millor s’ajusten 

                                          al teu perfil  i podem només  

                                          lliscant les ofertes d’esquerra           

                                          o a la dreta descartar o                   

                                          rebutjar una entrevista 

                                          amb una empresa. 
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Nubelo 
 

La clau està en que l’algoritme es basa en el nostre 

comportament per aprendre dels resultats que obté i 

afinar cada vegada més les ofertes que ens poden 

interessar. 

 

A la vegada ens solucionem un 

problema de spam també 

en el costat de l’empresa,  

evitant desenes de postulacions  

que no s’ajusten al que cerquen.  

 

L’App aposta per la qualitat no per la quantitat. 

 
34 



ESPAI LÀBORA |  6 de juny de 2016 

Job and Talent  
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JobandTalent 
 

 

 

No perdràs temps cercant 

les ofertes de treball. 

 

Pots crear el teu perfil en 

poc minuts i començar a rebre 

ofertes a partir d’aquest  

moment adequades al teu 

perfil. 

 

Reps al teu mòbil una notificació i amb un gest pots 

incriure´t a una oferta o descartar-la 
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JobandTalent 
 

No perdràs temps cercant les ofertes de treball 

L’App permet: 

 Accedir a milers d’ofertes de treball 

    en tot l’Estat Espanyol.  

    hostaleria, construcció, 

   marketing, moda, turisme,... 
 Rebre  ofertes de treball: el nostre 

    algoritme aprèn amb la informació del teu perfil:  

   la teva feina actual, l’últim treball que has   

  tingut, el salari que desitges tenir amb la  

  teva nova feina i la indústria en la que  

  vols el treball. 
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JobandTalent 

 
 Rebràs noves ofertes de feina cada dia: 
    revisen totes les ofertes de treball a 
    l’Estat Espanyol, identifiquen feines per  
    a tu i t'envien aquestes ofertes de 
    treball al teu mòbil. 
    Quan fas servir aquesta App de feina aprenen de les teves  
    eleccions per oferir-te treballs que, cada vegada, s’adapten  
    millor a la feina que cerques. 
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Avantatges de l’App JobandTalent 

 
Principals funcionalitats: 
 
 Recomanacions personalitzades: 
     No inverteixes temps cercant ofetes. L’algoritme de la App 
     connecta candidats i ofertes. Així no perds oportunitats  
     professionals. 
 
Cerca les ofertes: Si també vols cercar 
   ofertes pots cercar-les des de l’App  
   fàcilment, fent servir filtres – per  
   ciutat i sector, o per paraula clau. 
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Avantatges de l’App JobandTalent 

 
Principals funcionalitats: 
 
Gestiona les teves ofertes:  Administra 
   les ofertes de treball en les que t’has 
   inscrit, descartant o guardant les teves   
   favorites. També, pots seguir com avancen 
   els teus processos de selecció i ser contractat 
   per les teves empreses favorites. 
 
Altres:  Inscriure’t en qualsevol moment i en qualsevol lloc a  
   les ofertes de treball amb un simple gest a la pantalla.   
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Jobeeper  
Alertes d’ofertes en el mòbil.  
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Jobeeper 

 
L’App localitza les ofertes que t’interessen, en funció del teu 
curriculum o regió, i te le envia automàticament al teu mòbil. 
 
El més destacable d’aquesta App és que pots rebre ofertes a 
l’instant i no necessita registre per part de l’usuari. 
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Jobeeper 

 
El més destacat: 
 
-Pots crear alertes de treball mitjançant: paraula, país, regió i 
freqüència. 
-Veure la descripció i els primers detalls de l’oferta sense sortir 
de l’aplicació. 
-Mitjançant el teu usuari de LinkedIn et permeten descobrir a 
qui coneixes en l’empresa que ofereix el treball, per així, poder  
Contactar i enviar un missatge privat si ho dessitges. 
-Enviar una oferta per email. 
-Inscriure’t a les ofertes des del teu mòbil. 
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Alertaempleo     
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Alertaempleo 
 

 

 

Amb aquesta aplicació per trobar feina es poden veure 

les ofertes de treball de totes les agències online que 

hi ha a l’Estat Espanyol. 

El punt fort d’Alertaempleo és que permet rebre alertes 

directes des del mòbil sobre ofertes de treball que 

t’interessin i gestionar les alertes ja guardades. 
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LinkedIn Job Search     
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LinkedIn Job Search 
 

 

 

La xarxa social de recerca de feina per excel·lència 

compta amb més de 220 milions d’usuaris. 

 

L’App de LinkedIn per trobar feina permet, a l’igual que la 

seva versió web, pujar el nostre curriculum i contactar 

amb les empreses que més ens interessin. 
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LinkedIn Job Search 
Disponible només en Apple. 

La xarxa professional més important, LinkedIn, té una 

App específica, LinkedIn Jobsearch.  

 Troba treballs fàcilment i quan vulguis, gràcies a la 

recerca per ubicació. 

Rep automàticament  

   recomanacions i notificacions  

   segons les teves recerques.  

Sol·licita feines en empreses amb  

  el teu perfil de LinkedIn amb només uns pocs tocs. 

Guarda les ofertes que t’interessin i les recerques 

d’ofertes quan et vagi bé. Tot això completament en 

privat, amb la seguretat de que la teva xarxa de LinkedIn 

no rebrà notificacions. 
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LinkedIn Job Search 
Disponible només en Apple. 

 

El més destacat: 

 

Uneix el potencial per trobar 

ofertes de LinkedIn a LinkedIn Job 

Search: 

 Cerca treballs per càrrec, 

ubicació o paraula clau de manera 

ràpida i senzilla. 

 Filtra les recerques de treball 

per empreses en les que 

t’agradaria treballar, data en la 

que s’ha publicat  l’anunci i la 

rellevància de la recerca. 
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LinkedIn Job Search 
  

 Recomanacions de treballs segons les recerques 

guardades, les feines vistes i el teu perfil de LinkedIn. 

 

Notificacions quan hagi noves feines que coincideixin 

amb les teves recerques. 

 

Sol·licita feines fàcilment utilitzant el teu perfil de 

LinkedIn i segueix l’estat de les teves sol·licituts. 

 

Privacitat absoluta:  

la teva xarxa no sabrà res 

 de la teva recerca de feina.  
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Monster App 
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Monster App 
 

 

 

Pots accedir a les últimes ofertes de feina que 

corresponen amb els teus criteris.  

Cercar, veure i sol·licitar ofertes – quan i on vulguis.  

Pots rebre una alerta quan hi hagin noves ofertes 

disponibles. 
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Monster App 
 

Funcionalitats principals: 

 

Cercar, veure i sol·licitar ofertes (o guardar-les/enviar-

les per email per sol·licitar-les més tard). 

Accés al teu compte de Monster. 

CVs, carta de presentació, seguiment 

   de sol·licituds i molt més. 

Accedeix als teus CVs des de l’aplicació.  

 Pujar el teu CV via Dropbox o Google Drive. 

Rebre notificacions de noves ofertes que 

corresponguin als teus criteris de recerca. 

Guarda les teves recerques. 
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Corner Job 
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Corner Job 
 

 

Crea el teu perfil, empreses properes a tu es posaran 

en contacte amb tu, podreu parlar per xat i tindràs una 

resposta en 24h. 
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Corner Job 
 

 

Crea el teu perfil,  

empreses properes a tu es 

posaran en contacte amb tu,  

podreu parlar per xat i tindràs  

una resposta en 24h. 

 

Pots inscriure’t amb un sol click 
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Trabajo Próximo   
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Trabajo Próximo 

 

 
Troba ofertes 

   de treball a prop teu.  
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Metacercadors   
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Trovit empleo 
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Trovit empleo 
  

És un cercador d’ofertes de treball. 

Troba treballs: 

 a la teva ciutat o en qualsevol 

    punt de l’Estat Espanyol,   

que s’ajustin al teu perfil mitjançant  

   paraules clau i les teves preferències 

   de sou, empresa, etc. 

Si te subscrius reps notificacions diàries en el teu 

telèfon mòbil amb les noves ofertes.  
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Trovit empleo 
 

Metacercador que et dona resposta a la teva recerca. 

Filtra els millors resultats en totes les webs de feina i te’ls 

presenta. 
 

Característiques: 

Guarda anuncis de treballs 

   com a favorits. 

Comparteix anuncis de 

   treball en xarxes socials. 

Envia anuncis de treball per correu electrònic als teus 

amics. 

Subscriu-te als treballs per e-mail. 

Accedeix a les teves cerques de feina recents. 

Endreça els resultats per rellevància o per data. 
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Indeed Jobs    
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Indeed Jobs 
 

 
 
Amb aquesta App gratuïta podràs trobar feina fàcilment ja que 
és una de les borses més potents de dintre i fora de l’Estat 
Espanyol. 
Aquest cercador troba ofertes de treball en 50 païssos del món 
com: Estat Espanyol, Mèxic, Argentina, Xile, etc. 
 
El punt feble és que no és possible incriure’s a l’oferta 
mitjançant Indeed. 
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Indeed Jobs 
 

 
És un metacercador. Et dona resposta a les teves recerques, 
t’ofereix resultats entre milers de pàgines, portals i borses de 
treball en tota la Xarxa.  
 

Té un cercador força ràpid i efectiu, a més dona la 

possibilitat de crear el cv en el propi perfil de l’usuari. 
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Apps de recerca de feina 
especialitzades.  
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Algunes aplicacions de recerca de feina recullen ofertes 

d’un determinat secor. 

 

JobToday :          Serveis 

Turijobs:             Turisme i hostaleria. 

Tecnoempleo:    Informàtica i telecomunicacions. 
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Job Today     
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Jobtoday 

 

 
 

Aquesta  App se centra en el sector Serveis.   

Permet: 

 conèixer els detalls d’una oferta de treball de forma 

qüasi instantània. 

Acotar la recerca a una determinada área geogràfica. 

Facilita a l’usuari/a la possibilitat de posar-se en 

contacte amb l’empresa que l’interessi mitjançant un 

servei de xat. 
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Turijobs 
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Turijobs 
   

Permet: 

 Rebre notificacions a l’instant  

   d’ofertes de treball en el sector 

   turisme i hostaleria. 

Et permet crear una alerta 

  instantània amb notificacions d’ofertes de treball que  

  encaixen amb els teus criteris seleccionats. 

És totalment gratuït i no necessites registrar-te per fer 

servir el seu servei de recerca de treball.  

Podrà accedir a oportunitats laborals d’hotels, 

restaurants, agències de viatge, companyies aèries, grus 

de restauració, cadenes hoteleres,… 
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Turijobs 
   

 

 

 

Permet: 

 

 Examinar els propers esdeveniments que se 

celebraran a Europa i afegir-los al teu calendari. 

 

L’App inclou els 27 Estats membres de la UE así com 

Islàndia, Lichtenstein, Noruega i Suïssa i està disponible 

en 25 idiomes. 
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Tecnoempleo     
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Tecnoempleo 

 
Especialitzada en ofertes de treball d’informàtica i 

telecomunicacions. 
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Eures,  
L’aplicació oficial per cercar feina a Europa    
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Eures 
  

Cerques feina en un país estranger? 

 

És el servei de treball europeu que 

posa en contacte a qui cerca feina 

 i a qui ofereixen en tota Europa.  

Permet: 

 Cercar ofertes de treball publicades per qualsevol 

servei públic de treball a Europa (en qualsevol idioma). 

Marcar ofertes com a favorites i accedir a elles 

fàcilment més tard o compartir-la amb amics 

Cercar i posar-te en contacte amb consellers Eures 

per que t’informin de manera personalitzada i t’aconsellin 

a donar el salt en la teva vida professional. 
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Són útils aquestes Apps? Algunes 
recomanacions.  
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Les App estan especialment dissenyades per ser 

utilitzades en dispositius mòbils, el que es tradueix en 

major facilitat d’ús que les pàgines web tradicionals. 

 

Les Apps han introduit funcions per: 

Filtrar ofertes de treball per categoria  

professional, província,… 

 

Establir un sistema d’alertes per 

rebre notificacions de les ofertes 

de treball que s’ajusten al nostre perfil. 

 

Compartir ofertes de treball en xarxes socials o enviar-

los per correu electrònic a altres persones a les que 

puguessin interessar. 
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Seguir l’evolució de les candidatures que s’han 

presentat. 

 

 

El que fa que algunes 

d’aquestes aplicacions 

siguin exitoses és l’algoritme 

intern que incorporen.  

 

 

Algunes d’aquestes App tenen com a avantatja  

la integració amb Xarxes Socials, com LinkedIn, 

Facebook, Twitter o Google+. 
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L’eficàcia de les App a l’hora de trobar feina depèn en 

gran mesura de que el treballador/a, quan es doni d’alta, 

inverteixi el temps necessari en configurar correctament 

el seu perfil professional i el del lloc de treball que està 

cercant. Quant més concrets siguis ambdós, major serà 

la qualitat de les ofertes rebudes. 
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Gràcies! 
Espai Làbora jornada de networking 
6 de juny de 2016 

ESPAI LÀBORA |  6 de juny de 2016 


