MANUAL DE LA BORSA DE
TREBALL
PER A EMPRESES

QUÈ ÉS ALUMNI?

Alumni Universitat de Barcelona és la comunitat que agrupa exalumnes i membres de la Universitat de
Barcelona.

www.alumni.ub.edu

PER QUÈ PUBLICAR A ALUMNI UNIVERSITAT DE BARCELONA?
Publicant les ofertes a la borsa de treball d’Alumni teniu la possibilitat de contactar amb professionals

altament qualificats que han passat per les aules de la Universitat de Barcelona.
Com a servei d’intermediació per a titulats i exalumnes, el nostre objectiu és promoure la inserció
d’aquest col·lectiu en el mercat laboral i proveir-lo d’ofertes laborals vinculades a la seva formació i
experiència. Alumni es reserva el dret a no admetre ofertes no vinculades a aquesta finalitat.

QUINES OFERTES ES PODEN PUBLICAR A LA BORSA DE TREBALL?

Es poden publicar ofertes:

NO es poden publicar ofertes:

•

Adreçades a exalumnes de la Universitat ja
titulats (llicenciats, graduats, postgraduats,
màsters i doctors):
– Contractes de pràctiques
– Contractes temporals
– Contractes indefinits

•

Adreçades a estudiants:
– Convenis de pràctiques (cooperació
educativa)
– Beques de col·laboració
– Internships

•

Vinculades a l’oferta formativa que ofereix la
Universitat:

•

No vinculades a sortides professionals de la
UB.

http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/est
udis/oferta_formativa/

Per publicar ofertes dirigides a estudiants:
http://www.ub.edu/feinaub/empreses_practiqu
es.html

Alumni es reserva el dret de no publicar ofertes que es considerin no vinculades a la formació i
experiència dels usuaris del servei.

BORSA DE TREBALL: COM ACCEDIR-HI?
En cas de ser usuaris nous o anteriors a l’octubre del 2016, cal que us doneu d’alta com a empresa.

Fet el registre, rebreu un missatge de recuperació.
Reviseu la bústia (i el correu brossa).

Els usuaris d’empreses ja registrades només han d’iniciar la sessió.

En aquesta pàgina hi ha totes les funcionalitats del servei.

•

Publicar posición

Cal emplenar tots els camps obligatoris (*). Les dades de l’empresa són obligatòries, però cada empresa
decideix si les vol fer visibles o no.
•

Puesto: apartat per definir el nom de la vacant.

•

Área: desplegable amb totes les àrees d’intervenció en què es desenvolupa el rol professional que es
vol contractar.

•

Funciones: apartat per detallar àmpliament les funcions o tasques de la vacant.

•

Localización: ubicació (ciutat o població) de la vacant.

•

Requisitos: camp per definir els requisits mínims i desitjables (especificar formació acadèmica).

•

Se ofrece: apartat per definir les condicions de la vacant.

•

Sueldo: és imprescindible informar del sou per publicar l’oferta, però l’empresa pot decidir si vol ferlo visible o no.

Si voleu tornar a publicar una oferta publicada amb anterioritat, cerqueu-la a Duplicar a partir de otra
posición.
Una vegada publicada, l’oferta passa per un procés de validació (24-48h en dies feiners). Per comprovar
si les ofertes han estat validades, cliqueu a Inicio/posiciones.

•

Gestionar les diferents posicions: Inicio/posiciones

Mis posiciones:

•

Exporta dades en CSV (Excel).

•

Filtra per posició i estat de la publicació.

•

Assigna coworkers, si sou un equip, i permet gestionar les posicions dels diferents membres de
l’equip.

En clicar a la posició que es vol gestionar, l’aplicació permet:
•

Filtrar els currículums.

•

Enviar missatges personalitzats segons les opcions: finalista, en procés, inscrit, descartat.

•

Revisar la posició.

•

Tancar la posició.

Una vegada publicada i validada l’oferta, no es pot editar. Per introduir-hi canvis, cal contactar amb els
gestors de la borsa de treball.

TENS DUBTES O COMENTARIS?
Escriu-nos a bt.alumni@ub.edu
o truca’ns al 934 020 981.

