BORSES DE TREBALL A INTERNET
Serveis Públics de col·locació/Informació
CSE - Ajuntament de Gavà

http://www.portaleconomic.gavaciutat.cat/

Ajuntament de Castelldefels

http://www.castelldefels.org/cborsa.asp

Ajuntament de Sant Boi

http://www.coressa.cat/services/oferta_list.asp

Barcelona Activa - Ajuntament de Barcelona

http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/

Ajuntament de Barcelona

http://www.bcn.cat/treball

Ajuntament de Viladecans

http://cancalderon.info/

Ajuntament del Prat de Llobregat

www.economia.elprat.cat

Generalitat de Catalunya. Oficina de treball.

http://www.oficinadetreball.cat/

Generalitat de Catalunya: Feina Activa

http://feinaactiva.gencat.cat

SEPE (Servicio Publico de Empleo Estatal)

http://www.sepe.es/

Ministeri de treball

www.sistemanacionalempleo.es

Treballar a les administracions públiques
INFOCAT: oposicions de la Generalitat de Catalunya
http://www.gencat.cat/oposicions/
DIPUTACIÓ DE BARCELONA: oferta pública de la Diputació de Barcelona
http://www.diba.cat/cido
CERCADOR D’INFORMACIÓ DE DIARIS OFICIALS (CIDO): oferta pública de treball
http://www.diba.cat/cido/NCIDO_2_1_1b.asp
DIPUTACIÓ DE GIRONA: oferta pública de la Diputació de Girona
http://www.ddgi.cat/webddgi/llistatSubseccions.do?codiSubseccio=1802&codiSeccio=18&ordre=0
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DIPUTACIÓ DE LLEIDA: oferta pública de la Diputació de Lleida
http://www.diputaciolleida.es/tramits/ciutadans-associacions/ofertapublica.html
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: BOP de Tarragona
https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/
AJUNTAMENT DE BARCELONA:oferta pública d’ocupació
http://w3.bcn.es/V61/Home/V61HomeLinkPl/0,2687,200713899_200726307_1,00.html
AJUNTAMENT DE TARRAGONA: oferta pública d’ocupació
https://seu.tarragona.cat/ofertaPublicaCategoriaPublic/categories
AJUNTAMENT DE LLEIDA: oferta pública d’ocupació
https://www.paeria.es/cat/ajuntament/oposicions/index.asp?
AJUNTAMENT DE GIRONA: oferta pública d’ocupació
http://www.girona.cat/ic/infciu_edictes2.php?tipus=142&area=&tots=
ABC CONCURSOS: convocatòries d’oposicions, beques i concursos d’àmbit nacional
http://www.abconcursos.com/
ADMI WEB: cercador d’oposicions i feina en el sector públic d’àmbit nacional
http://www.admiweb.org/oposiciones-c119.htm
BUSCAOPOSICIONES: cercador d’oposicions i feina en el sector públid d’àmbit nacional
http://www.buscaoposiciones.com/
EMPLEO PÚBLICO: portal d’oposicions i concursos
http://www.empleopublico.net/
060.ES: cercador de convocatòries d’oposicions
http://www.060.es/tramites_online/ciudadano/trabajo/index-ides-idweb.jsp
OPOSICIÓN SECUNDARIA: oposicions al cos de professorat de secundària
http://www.oposicion-secundaria.com/
OPOSITOR.COM: portal d’oposicions
http://www.opositor.com/opositor/init.action
SANITAREA: oposicions del sector sanitari
http://www.sanitarea.net/
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Borses de treball i recursos per a col·lectius especials
MERCADIS: borsa per a persones amb discapacitat
http://www.mercadis.com/index.jsp
DISCAPNET: borsa per a persones amb discapacitat
http://www.discapnet.es/Castellano/AreasTematicas/Empleo/Paginas/default.aspx
FUNDACIÓN ADECCO: borsa per a persones amb discapacitat
http://www.fundacionadecco.es/Home/Home.aspx
AJUNTAMENT DE BARCELONA: treball i recursos per a persones amb discapacitat
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,121995261_624941461_1,00.html
FSC INSERTA: ofertes de treball i recursos per a persones amb discapacitat
http://www.fsc-inserta.es/Paginas/Home.aspx
http://www.portalento.es/Paginas/default.aspx
SURT: assessorament dones
http://www.surt.org/portada.html
GRUPO SIFU: borses de treball per a persones amb discapacitat
http://www.gruposifu.com/v_portal/apartados/apartado.asp
CIRE: C. De Iniciatives per la reinserció
www.cirecat.org
Con papeles: assessorament nouvinguts/des
www.conpapeles.com
Conc: assessorament nouvinguts/des
http://www.ccoo.cat/immigracio/
Cordibaix: coordinadora d’entitats
www.cordibaix.org
Fundació Eurofirms: borsa de treball per a persones amb discapacitats
www.eurofirmsfundacio.com
Fundació Ires: institut de reinserció social
http://www.fundacioires.org/
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Fundació Marianao: entitat d’iniciativa social
www.marianao.net
Fundación ONCE: borsa de treball per a persones amb disminució
www.fundosa.es
Sil-Baix Llobregat: moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física.
www.ecom.cat
Empleo senior: persones majors de 45 anys
www.empleosenior.org
CECOT: Usuaris en general i serveis especialitzats per a Persones amb discapacitat, nouvinguts i persones
preses i expreses.
www.cecot.org
FUNDACIÓ COMTAL: usuaris en general, específicament es centren en joves i adults en situació de risc
d’exclusió social.
www.comtal.org

Treballar en l’àmbit social, educatiu i cultural
EDUCAJOB: ofertes laborals per a mestre/a, professor/a i educador/a
http://www.educajob.com/
MAESTROS Y PROFESORES: ofertes laborals i oposicions per a professorat
http://www.maestros25.com/
PROFESORES.COM: ofertes de l’àmbit de l’ensenyament
http://www.profesores.com/
LANGUAGE JOBS: ofertes per a professorat d’idiomes, traducció, interpretació i turístics
http://www.languagejobs.org/
EDUSO.NET: borsa de treball per a educador/a social i monitor/a
http://www.eduso.net/ofertas/
CREU ROJA: ofertes de voluntariat i altres àmbits
http://web.creuroja.org/borsadetreball/
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HACES FALTA: borsa de treball social i de cooperació
http://www.hacesfalta.org/
TORRE JUSSANA SERVEIS ASSOCIATIUS: borsa de treball per a monitor/a
http://www.bcn.es/tjussana/main_taulell.html
COL·LEGI D’EDUCADORS/ES SOCIALS DE CATALUNYA: borsa de treball per a educador/a social
http://www.ceesc.es/
FUNDACIÓ PERE TARRÉS: borsa de treball a l’àmbit social
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/informacio_corporativa/treba
lla_amb_nosaltres/

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE EDUCADORES INFANTILES: borsa de treball per a educador/a infantil
http://www.educajob.com/
ANIMAJOBS.COM: borsa de treball en el sector de l’animació sociocultural i l’entreteniment
http://www.animajobs.com/
CLOWNPLANET: borsa de treball del sector de l’animació infantil i pallassos
http://www.payasos.info/clownplanet_f.o.r.o/

PANGEA: borsa de treball del sector de l'àmbit social i cooperació
http://trabajo.pangea.org/view_all.php?type=ofertas
SOLO ACTORES: borsa de treball per a actors i actrius
http://www.soloactores.com/modules.php?name=News&new_topic=6

Per a titulats/ades i feines en pràctiques
TEA-CEGOS: ofertes per a directius, tècnics i comandaments intermedis
http://www.tea-cegos-seleccion.es/
ESTUDIES O TREBALLES: oportunitats de pràctiques i beques per a estudiants universitaris i titulats/des recents
http://www.estudiesotreballes.com/
AZ CARRERAS: ofertes de feina i pràctiques per a titulats/des recents
http://www.azcarreras.com/empleobus/buscar_trab00.htm
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FUNDACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA: programes de pràctiques per a estudiants universitaris i titulats/des
recents.
http://www.fue.es/
PRIMER EMPLEO: ofertes de feina i pràctiques per a universitaris sense experiència
http://www.primerempleo.com/
COLLEGE GRAD: ofertes per a diplomats i llicenciats als Estats Units
www.collegegrad.com
TRAINEE PROGRAMS: pràctiques als Estats Units
www.ciee.org/intern/404.aspx

Generals
INDEED: cercador d’ofertes per tipus i lloc
http://www.indeed.es/ofertas
COMPUTRABAJO: ofertes d’àmbit estatal
http://www.computrabajo.es/
INFOEMPLEO.COM: ofertes d’àmbit estatal
http://www.infoempleo.com/
EMPLEO DIRECTO: ofertes d’àmbit estatal
http://empleodirecto.guiasamarillas.es/
INFOJOBS: ofertes d’àmbit estatal
http://www.infojobs.net/
MONSTER: ofertes d’àmbit estatal i d’arreu del món
http://www.monster.es/
OFICINA EMPLEO: ofertes d’àmbit estatal
http://www.oficinaempleo.com/
PSIQUE.INFO: portal laboral per a la recerca de feina
https://www.psique.info/Default.asp
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SERVIJOB / YAENCONTRE.COM: ofertes d’àmbit estatal
http://www.yaencontre.com/empleo/
TRABAJO.ORG: ofertes d’àmbit estatal
http://www.trabajo.org/
TRABAJOS.COM: ofertes d’àmbit estatal
http://www.trabajos.com/
TRABAJAS.COM: ofertes d’àmbit estatal i europeu
http://www.trabajas.com/
INFOFEINA: ofertes d’àmbit territorial de Catalunya
http://www.infofeina.com/
COMARCÀLIA: ofertes d’àmbit territorial de Catalunya
http://www.comarcalia.com/general/borsa_Treball.asp
TREBALLATECA: ofertes d’àmbit territorial de Catalunya
http://www.treballateca.com/
SOM JOVES: borsa de treball, formació, inserció laboral i emprenedors
http://www.somjoves.net/somjoves/
LOQUO: borsa de treball de la província de Barcelona
http://www.loquo.com/ss/ofertas-de-trabajo/5
CURRANTES.COM: ofertes d’àmbit estatal
http://www.currantes.com/
JOBRAPIDO: cercador d’ofertes d’àmbit nacional
http://es.jobrapido.com/
BUSCOJOBS: cercador d’ofertes d’àmbit nacional i internacional
www.buscojobs.com
MIL TRABAJOS: cercador d’ofertes de feina a tot el territori espanyol.
http://www.miltrabajos.com
CAREERJET: Genèrica, buscador que engloba portals de recerca de feina.
http://www.careerjet.com
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TRABAJAR: Genèrica, cercador per categoria professional o per àrea geogràfica.
http://www.trabajar.com
IPSO JOBS: borsa de treball especialitzada en tasques urgents, les ofertes duren un total de 30 dies máxim. Es
poden trobar oportunitats professionals a nivell estatal, europeu i mundial.
www.ipsojobs.com

Empreses amb borsa de treball
DECATHLON: botigues de material esportiu
http://www.decathlon.es/
EL CORTE INGLÉS: Cadena de grans magatzems
http://www.elcorteinglescorporativo.es/elcorteinglescorporativo/elcorteinglescorporativo/portal.do?IDM=136&NM=3
FNAC: botigues d’articles d’oci
http://www.trabajaenfnac.fnac.es/
INDITEX: cadena de botigues de moda
http://www.inditex.es/es/trabajo_para_ti/tu_opcion
PANS&COMPANY: botigues de menjar ràpid
http://www.pansandcompany.com/
McDONALDS: botigues de menjar ràpid
http://www.mcdonalds.es/empleo
TELEPIZZA: cadena de pizzeries
http://www.telepizza.es/Inicio.aspx
LEROY MERLIN: botigues de bricolatge
http://www.leroymerlin.es/empleo/
IKEA: botigues de parament de la llar i mobles
http://www.ikea.com/es/es/
CAPRABO-EROSKI: cadena de supermercats
http://www.caprabo.com/web/cat/conoce_trabaja.html
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ALCAMPO: cadena de supermercats
http://www.alcampo.es/WebPortal/Alcampo/Paginas/EmpresaEmpleo/Subhome.page
CONDIS: establiments d’alimentació
http://www.condis.es/index_cat.php?url=enviar_cv_cat
MERCADONA: cadena de supermercats
https://www.mercadona.es/trabajo/jsp/pemindex.jsp?P_idioma=esp
CARREFOUR: cadena de supermercats
http://www.carrefour.es/grupo_carrefour/rrhh/empleo/index.html
TOYSRUS: botigues de joguines i articles per bebès
www.toysrus.es
PERFUMERÍAS DRUNI: cadena de botigues de cosmètica, alta perfumeria i altres productes de drogueria.
http://www.druni.es/curriculum.aspx
PERFUMERÍAS GALA: cadena de botigues de cosmètica i alta perfumeria
http://www.perfumeriasgala.es/
SUPERMERCADOS DIA - SCHLECKER: cadena de supermercats i drogueries
www.dia.es
SUPERMERCADOS LIDL: cadena de supermercats
http://www.lidl.es/
GRANIER: cadena de fleques
www.pansgranier.com
BAUHAUS: botigues de bricolatge
http://www.bauhaus.es/
JARDILAND: establiments de jardineria
http://www.jardiland.es/blog/
PAUL: cadena francesa de fleques i pastisseries
http://www.paul-international.com/es/recrutement
AMORINO: cadena de gelateries
http://amorino.com/es/ofertas-de-empleo
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Sector neteja, cura de nens, seguretat i manteniment
Grup Acciona: neteja i manteniment
www.ramel.es
Solomantenimiento.com: manteniment industrial
www.solomantenimiento.com
Mantylimp: neteja
www.mantylim.com
Limpieza.com: neteja
www.limpieza.com
Limpiezas Barcino: neteja
www.limpiezasbarcino.com
Clece: neteja, seguretat i serveis
www.clece.es
Cataluña Hogar: servei domèstic
http://www.catalunyahogar.com/
Eulen: Serveis a les empreses (neteja, seguretat, serveis auxiliar, comerç, manteniment, logística, telemarketing,
medi ambient, serveis generals i administratius) i serveis a les persones (sociosanitaris i ajuda a domicili).
http://www.eulen.com
Net Integral: tot tipus de neteja industrial
www.netintegral.net

Canguro en casa: per oferir els teus serveis com a cuidadora de nens i classes de repàs
www.canguroencasa.com
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Sector construcció
Fcc
www.fcc.es
Ferrovial
www.ferrovial.com
Forcimsa
www.forcimsa.com
Hune
www.hune.com
Institut Gaudí de la Construcció
www.igaudi.com
Montero
www.montero.es
Rogasa
www.rogasa.com

Vigilancia i consergeria
Eminser
www.grupoeminser.com
Porters
www.barnaporters.cat
Prosegur
www.prosegurempleo.com
Securitas
www.securitas.es
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Treballar en el sector de turisme, hostaleria i parcs temàtics
A FUEGO LENTO: borsa de treball per a cuina i hostaleria en general
http://www.afuegolento.com/empleo/
SERVITURISTIC: treball al sector turístic i hostaleria
http://www.vision-computer.com/servituristic/
TEMPORAL QUALITY: ETT especialitzada en el sector turístic
http://www.temporalquality.com/
TURIEMPLEO: borsa de treball en el sector turístic i oci
http://www.turiempleo.com/
TURIJOBS: borsa de treball en el sector turístic
http://www.turijobs.com/default.aspx
UNIVERSAL MEDITERRANEO (PORT AVENTURA): borsa per treballar en aquest parc temàtic
http://www.portaventura.cat/treballa-amb-nosaltres
ASPRO: borsa per treballar en diversos parcs aquàtics
http://www.aspro-ocio.com/empleo.php
WALTER WORLD: borsa per treballar en aquestes instal·lacions
http://www.waterworld.es/?module=borsa_treball&lang=cat
AQUA BRAVA: borsa per treballar en aquestes instal·lacions
http://www.aquabrava.com/index.php?option=com_chronocontact&Itemid=128&lang=cat
PARQUES REUNIDOS: borsa per treballar en diversos parcs temàtics i d’atraccions
http://www.parquesreunidos.com/
ISLA MÁGICA: contacte per treballar en aquesta instal·lació
http://www.islamagica.es
CANGURIN, SELECCIÓN DE PERSONAL: treball al sector turístic, servei domèstic i hostaleria
http://www.cangurin.com/
BARCELONA HOTELS: gremi d’hotels de Barcelona
http://www.barcelonahotels.jobs/
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TIBIDABO: borsa per treballar en aquest parc
http://www.tibidabo.cat/ca/treballs

Treballar a les TIC'S
ASOCIACIÓN DE TÉCNICOS DE INFORMÁTICA: borsa de treball per a informàtics
http://www.ati.es/spip.php?rubrique9
FREELANCE: per a professionals de les noves tecnologies
http://www.freelance.com/__C12565CC0055C1AB.nsf
IBM: ofertes de feina per a informàtics
http://www-05.ibm.com/employment/es/
INFORMÁTICOS.COM: per a professionals de les noves tecnologies
http://www.informaticos.com/
JOB UNIVERSE: per a informàtics/ques i titulats/des en telecomunicacions
http://www.idg.es/
MEDIAJOBS: oportunitats de feina en el sector audiovisual
http://www.mediajobs.es/home.asp
Q-TECH: per a informàtics/ques i titulats/des en telecomunicacions
http://www.q-techrec.com/
RRHH.NET: per a informàtics/ques i titulats/des en telecomunicacions
http://www.rrhh.net/
TECNOEMPLEO: per a informàtics/ques i titulats/des en telecomunicacions
http://www.tecnoempleo.com/
QUIEN TV: per a professionals de la televisió
http://www.quientv.es/
TV LOCAL.COM: feina en el sector d’audiovisuals i televisions
http://www.tvlocal.com
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Serveis a empreses
PAGE PERSONNEL: especialistes en selecció de personal
http://www.pagepersonnel.es/
MICHAEL PAGE: consultors i selecció de personal
http://www.michaelpage.es/
CAREERBUILDER: consultors i selecció de personal
http://www.careerbuilder.es/ES/Default.aspx
HAYS: consultors i selecció de personal
http://www.hays.es/
RAY HUMAN CAPITAL: consultors i selecció de personal
http://www.hayseleccion.com/
CATENON: consultors i selecció de personal
http://www.catenon.com/
HUMAN MANAGEMENT SYSTEMS: consultors i selecció de personal
http://www.human.es/es
22 NETWORK: treballar en sectors innovadors a Barcelona
http://www.22network.net/index.php?id=borsa
ADMINISTRATIVOS.COM: treball per a administratius/ves
http://www.administrativos.com/
VENDEDORES.COM: treball en el sector del comerç
http://www.vendedores.com/
SECRETARIAPLUS: per a secretaris/àries i ajudants de direcció
http://www.secretariaplus.com/
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Ciències de la salut
INFORESIDENCIAS: per treballar a les residències geriàtriques
http://www.inforesidencias.com/bolsa.asp
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT: borsa de treball de l’ICSS
http://www.gencat.cat/ics/professionals/borsa_treball.htm
EUROWELLNESS ACADEMY: borsa de treball de l’àmbit del fitness i de l’esport
http://www.eurowellnessacademy.com/index.php?option=com_adsmanager&Itemid=24
MEDICOS.COM: xarxa laboral per a metges i personal sanitari
http://www.medicos.com/

Altres professions
INGENIEROS.COM: borsa de treball per a enginyers
http://www.ingenieros.com/
ARQUITECTO.COM: borsa de treball per a arquitectes
http://www.arquitecto.com/
FASHIONJOBS: borsa de treball en els sectors de la moda, l’estètica i el disseny
http://es.fashionjobs.com/jobs/index.php
ORGANIZACIÓN DE PERIODISTAS EN INTERNET: borsa de treball per a periodistes
http://www.periodistas.org/
PERIODISTAS.COM: per a professionals del periodisme i la comunicació
http://www.periodistas.com/
JOB TRANSPORT: borsa de treball de l’àmbit del transport i la logística
http://www.jobtransport.es/
ECONOMISTAS.COM: ofertes per a economistes i financers
http://www.economistas.com/
LETRADOS.COM: ofertes per advocats
http://www.letrados.com/
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EJECUTIVOS.COM: ofertes per a gerents i directius
http://www.ejecutivos.com/

Xarxes laborals

LINKEDIN:

http://www.linkedin.com/

XING:

http://www.xing.com/?dpt=maes&ttp=sem&pid=SEM&xtr=opobrn09

Directoris d’empreses:
Aquestes webs t’ofereixen directoris d’empreses perquè hi puguis contactar directament. Moltes pàgines
corporatives tenen una secció de recursos humans on podràs adreçar directament el teu currículum per trobar
feina o fer pràctiques
ANUARI ACICSA: base de dades d’empreses catalanes
http://www.anuariacicsa.com/home.asp
AUDIOVISUALES.COM: guia d’empreses del sector audiovisual
http://www.audiovisuales.com/
VISUALNET: bases de dades d’empreses i professionals de la indústria del cinema i la televisió
http://www.es.visualnet.com/
CAMBRES DE CATALUNYA: bases de dades d’empreses de les Cambres de Comerç de Catalunya
http://www.cambrescat.es/
EL CORREDOR: cercador d’empreses
http://www.elcorredor.com/
INTERPYME.COM: base de dades d’empreses
http://www.interpyme.es
PÁGINAS AMARILLAS: cercador d’empreses
http://www.paginasamarillas.es/
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QDQ: cercador d’empreses
http://es.qdq.com/

Diaris i revistes:
En molts casos, les publicacions en format paper amb secció d’anuncis classificats també els publiquen en els
seus webs. Per tant, els pots consultar a Internet i enviar-hi el teu currículum.
ANUNTIS:

http://www.anuntis.com/

LABORIS:

http://www.laboris.net/

CLASIFICADOS DE LA VANGUARDIA:

http://www.clasificados.es/index.html

EXPANSIÓN & EMPLEO.COM:

http://www.expansionyempleo.com/

20 MINUTOS EMPLEO:

http://www.20minutos.es/empleo

EL PAIS:

http://www.empleo.elpais.com

Informació general:
Webs on pots trobar altres recursos relacionats en la cerca d’ocupació.
DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT: informació sobre el món laboral
http://www20.gencat.cat/portal/site/treball
JOVE.CAT: recursos per trobar feina
http://www20.gencat.cat/portal/site/JoveCat/menuitem.f598eea3d2e90df812d7ed42b0c0e1a0/?vgnextoid=fcd
2428640e70110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
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ACCIÓ JOVE: web de CCOO d’assessorament laboral
http://www.ccoo.cat/acciojove/salJove.htm
CANAL TRABAJO: informacions sobre el món del treball
http://www.canaltrabajo.com/
CURRÍCULUM VITAE EUROPEU: model de CV europeu en diversos idiomes
http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/europass/index.aspx
AYUDA LABORAL: assessorament jurídic sobre el món laboral
http://www.ayudalaboral.net/

Autoocupació:
Si ets un emprenedor/a i t’estàs plantejant seriosament muntar la teva pròpia empresa, en aquests webs et pots
informar dels ajuts existents, pots rebre assessorament i consultar altres recursos que pots aprofitar.
Emprenedors
Servei de Creació d’Empreses
Ajuts i subvencions estatal
Ajuts i subvencions Catalunya
Finançament tou
Assessorament per a dones
emprenedores

www.gencat.cat/treball/ambits/autoocupacio
http://www.pymesonline.com
http://inicia.gencat.cat/inicia/cat/
www.ico.es
http://www.emprendedoras.com/

Institucions
Cambres de Comerç
Cambra de Comerç de Barcelona
Confederació de Comerç de Catalunya
Associació Espanyola d’ Estudis de Mercat
Institut de comerç exterior
Centre de serveis a la internacionalització de l’empresa
Col·legi de Notaris de Catalunya:

www.camerdata.es
www.cambrabcn.es
http://www.confecom.cat/
http://www.aedemo.es/aedemo/
www.icex.es
www.copca.com
www.colnotcat.es
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Franquícies
Associació Espanyola de Franquiciadors
Portal amb informació sobre franquícies
Portal amb informació sobre franquícies

www.franquiciadores.com
www.franquicia.net/
www.tormo.com

Teletreball:
Si no saps ben bé què és això del teletreball, si vols convertir casa teva en el teu lloc de treball, si busques ofertes
de teletreball, aquestes pàgines et proporcionen informació sobre aquesta manera de treballar innovadora i
revolucionària.
TELETREBALL.NET: recursos per a teletreballadors
http://www.teletreball.net/
TELETRABAJO: ofertes i demandes de telefeina de l’Estat espanyo
http://www.teletrabajo.es/
AGORATEL: ofertes de teletreball
http://www.agoratel.com/
FREELANCE.COM: comunitat virtual de teletreballadors
http://www.freelance.com/__C12565CC0055C1AB.nsf

Treballar a l’estranger
MONSTER: ofertes de feina a l’estranger
http://www.monster.es/geo/siteselection.aspx
COMPUTRABAJO: borsa de treball d’Espanya i països llatinoamericans.
http://www.computrabajo.es/
EUROPA: portal de la Unió Europea
http://europa.eu/
ANYWORK ANYWHERE: ofertes d’arreu del món
http://www.anyworkanywhere.com/
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CAMBRA DE COMERÇ ALEMANYA PER ESPANYA: ofertes de tot l’estat i de forma complementaria d’altres
ubicades en territori Alemany.
http://ofertes.ahk.es
FREEDOM RECRUITMENT: ofertes de diversos països i sectors laborals
www.freedomrecruit.com
TRABAJANDO: ofertes de diferents països d’Iberoamèrica, Espanya i Portugal
www.trabajando.com
JOBS ABROAD: Cercador d’ofertes en diversos països
http://jobs.goabroad.com

Treballar d’Au-Pair
AU PAIR BOX: treballar d’au-pair a diversos països. Pàgina en diversos idiomes
www.au-pair-box.com
AUPAIRFORUM: treballar d’au-pair cangur i serveis domèstics a diversos països. Pàgina en anglès.
www.aupairforum.com
AUPAIRS: treballar d’au-pair a diversos països. Pàgina en anglès.
www.aupairs.net

Feina a l’estiu
KSC JOBS: borsa de treball a diversos països per a monitors esportius i de lleure
www.kingsfoundation.org
SUMMER JOBS: borses de treball a l’estiu a diversos països
www.summerjobs.com
CAMP STAFF: treballar a camps d’estiu d’Estats Units i Canadà
www.campstaff.com
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Informació general per treballar a l’estranger
CV Maker: models de CV en diversos idiomes
http://cvmaker.in i http://cvwriting.net/products.php
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