Aquí t’ajudem a trobar feina!

Si tens menys de 35 anys i estàs buscant feina pots adreçar-te al Centre d’Informació i Recursos per a
l'Emancipació Juvenil (CIREJ), impulsat pel Consell Comarcal del Barcelonès i els Ajuntaments de la comarca. Es
tracta d'un servei que posa a disposició dels usuaris una Borsa d’Ofertes de Treball per a Joves, amb un
ampli recull d’ofertes per treballar aquí o a l’estranger.

Aquest servei, que s’ofereix a joves de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de
Gramenet, Badalona i Sant Adrià de Besòs, es pot trobar als següents centres:

CIREJ (Badiu Jove) de Badalona
Oficina Jove d'Emancipació de L'Hospitalet
CRJ Mas Fonollar de Santa Coloma de Gramenet
Centre El Polidor de Sant Adrià de Besòs

A través de la Borsa d'Ofertes de Treball per a Joves volem proporcionar-vos oportunitats laborals
adequades al vostre perfil. Cada setmana trobareu un recull d'ofertes per treballar al vostre territori o a
l'estranger, les quals es penjen als plafons informatius de l'equipament juvenil del vostre municipi.
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Cal destacar, però, que també podeu trobar totes aquestes ofertes de treball penjades a
www.barcelonesjove.net [1], a través de l'apartat Agenda i Convocatòries [2]. Si voleu rebre el recull setmanal
d'ofertes directament al vostre mail, recordeu que podeu fer-ho inscrivint-vos al Butlletí d'Ofertes de Treball,
Cursos i Beques. També podeu consultar-lo de forma online, tots els dijous a primera hora, a través de
l'apartat notícies del nostre web (o fent servir el buscador [3]) o de la nostra pàgina de Facebook [4].
Podeu comptar amb el suport d’un/a orientador/a a l'hora d'accedir a la Borsa d'Ofertes de Treball; us facilitaran
informació més detallada sobre les ofertes de feina sempre que sol·liciteu un assessorament [5], el qual podeu
demanar a través d'aquest enllaç o bé adreçant-vos a la vostra oficina d'informació juvenil més propera.

Enllaç al formulari per a inscriure't a la borsa de treball [6]
Enllaç a les ofertes de treball d'aquí [7] (donar després de seguir l'enllaç a "Aplica")
Enllaç a les ofertes de treball a l'estranger [8] (donar després de seguir l'enllaç a "Aplica")

Recordem, a més, que des de gener de 2013 els joves també us podeu inscriure a les ofertes de treball de la
borsa de forma telemàtica. Només cal que us registreu al web www.barcelonesjove.net [1] i ompliu totes les
dades personals i laborals. Si voleu llegir més sobre aquest tràmit, segui aquest enllaç:

Com inscriure's a una oferta de treball de Barcelonès Jove [9]

Vincular Mapa JoveFitxa del Mapa Jove: Oficina Jove de L'Hospitalet [10]

Mapa Jove
Oficina Jove de L'Hospitalet [10]
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[6] http://www.barcelonesjove.net/serveis-comarcals/assessories-joves/assessoria-docupació
[7] http://www.barcelonesjove.net/info/agenda?tid=2551
[8] http://www.barcelonesjove.net/info/agenda?tid=2765
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