FUNCIONAMENT BORSA DE TREBALL
SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ DE GRANOLLERS
Granollers Mercat forma part de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació impulsada per la Diputació
de Barcelona. En aquest enllaç es poden consultar tots els municipis i serveis adherits a la xarxa:
h!ps://xaloc.diba.cat/xarxa-xaloc
QUINS SERVEIS US PODEM OFERIR?
•
•
•
•

Tramitar de forma gratuïta la vostra oferta de treball.
Donar suport en la descripció de l’oferta de feina i/o perﬁl professional requerit.
Publicar-la durant un màxim de 45 dies a: h!ps://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina
Realitzar la preselecció de candidatures.

QUÈ CAL SABER ABANS DE FER-NOS ARRIBAR UNA OFERTA DE FEINA?
1. L’oferta de treball només la pot ges*onar un únic Servei Local d’Ocupació (en endavant SLO) de
la Xarxa Xaloc . Us recomanem adreçar-vos al SLO del municipi del lloc de treball i/o de l’empresa.
2. Es ges4onaran les ofertes de treball en un termini màxim de 7 dies laborables, escurçant-los
sempre i quan el volum d’ofertes a ges4onar ho perme4.
3. Per poder publicar l’oferta, el formulari ha d’estar complert i detallat:
• Enviarem un màxim de 15 CV’s per posició, ﬁltrats segons els vostres requeriments.
• Si el formulari d’oferta no està ben detallat, us derivarem un llistat amb un màxim de 15
contactes no ﬁltrats.
4. Es man4ndrà la conﬁdencialitat de les dades aportades per l’empresa vers els candidats/es i no
publicarà el nom de l’empresa, a excepció que ens requeriu el contrari.
5. El SLO no discriminarà entre les persones candidates per mo4us de raça, sexe, nacionalitat o
edat.
6. Es ges4onaran ofertes lligades a contractació laboral, excloent contractes mercan4ls o altes
d’autònoms.
7. El personal tècnic de la borsa de treball us sol·licitarà un feedback de les primeres candidatures
derivades. El retorn serà imprescindible per poder con4nuar derivant més candidats/es.

COM GESTIONAR OFERTES AMB EL NOSTRE SERVEI?
1. Emplenar el formulari de protecció de dades, en el cas que sigui la primera vegada que ens
sol·liciteu col·laboració.
2. Emplenar correctament el formulari d’oferta.
3. Una vegada haguem publicat l’oferta a: h!ps://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina us contactarem
per tal que reviseu la publicació i si s’escau ens indiqueu si cal fer-hi modiﬁcacions.
4. A mesura que es registrin candidats/es que puguin ajustar-se al perﬁl, us enviarem la seva Fitxa
bàsica de Xaloc per correu electrònic, perquè pugueu contactar-los.

