
Com ser seleccionat a Infojobs! (70% d’efectivitat)  TRF/CR2 

OBJECTIUS DADES DE L’EMPRESA

DETALLS D’INTERÈS 

PERFIL PARTICIPANTS 

METODOLOGIA

CONTINGUTS

-Fer ús del principal portal d’ofertes de feina de forma e�cient.

-Saber com funciona aquest portal, com el fan servir les empreses per �ltrar candidats i 
quines accions dels/de les candidats/ates són més recomanables per tenir èxit.

-Explicar les noves funcionalitats que van apareixent en aquest portal per tal de treure el 
major pro�t possible.

Persones en atur o en millora d’ocupació interessades en potenciar la seva recerca en 
infojobs. Es recomana que tinguin un per�l d'Infojobs obert. 

Metodologia pràctica i participativa, amb exemples reals i explicats de forma lògica i 
entenedora sobre com funciona aquest portal. Es farà ús de mitjans audiovisuals. La sessió 
serà pràctica perquè podré, des de la meva experiència com a professional de selecció, 
explicar el funcionament intern d’Infojobs. 
Les persones participants podran conèixer el funcionament d'Infojobs, els seus �ltres i com 
es gestionen i es visualitzen els per�ls, el que els hi donarà eines més e�cients per aconse-
guir feina mitjançant aquest portal. 

Continguts 

• Infojobs: Un dels principals canals de recerca de feina. Dades i dubtes a resoldre sobre   
  aquest portal. 
- Hores sessió: 0.5

• Com buscar feina en aquest portal:  Hi ha un horari millor de recerca? 
  Funcionen les alertes? - Què no hem de fer? 
- Hores sessió: 1

• Com veuen el nostre per�l i com poden cribar les empreses en aquest portal? 
  -Hores sessió: 1

• El nostre per�l d’Infojobs: Què tenen en compte? Com fan els �ltres i com afecta a la           
con�guració del per�l? 
- Hores sessió: 1

• Els apartats del per�l: - Currículum en text - Currículum adjunt - Diferents per�ls
  -La carta de presentació
 - Hores sessió: 1

• La funcionalitat de compatibilitat: Com podem modi�car-la al nostre favor? 
  -Hores sessió: 0.5

NOM  CONSULTORA 
Francesc Gelida Latorre 
-El candidato idóneo-

Persona de contacte: 
Francesc Gelida Latorre 

Web: https://elcandidatoidoneo.com 

DIES El 10 i 2 de juliol. 
De 10 a 12.30h.

DURADA  DE L’ACTIVITAT 5 hores 

MODALITATS DISPONIBLE 
Presencial: 2 sessions  

LLOC Centre Cívic El Gorg


