MANUAL DE LA BORSA DE
TREBALL
PER ALS USUARIS

QUÈ ES ALUMNI?
Alumni Universitat de Barcelona és una comunitat que agrupa exalumnes i
membres de la UB. El seu objectiu és crear una xarxa que permeti mantenir el

vincle amb la Universitat i que proporcioni un espai de serveis i d’intercanvi de
coneixements i oportunitats.

SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL


Borsa de treball



Servei d’orientació professional



Activitats de millora de competències



Recursos especialitzats per a la cerca de feina

COM ACCEDEIXO ALS SERVEIS D’ALUMNI?

Si t’has graduat a la Universitat de Barcelona els
DARRERS 2 ANYS:

Si estàs a l’atur (acreditació DARDO) i en cerca
activa de feina:

•

•

Accés gratuït al servei de carreres
professionals:
– Borsa de treball
– Orientació professional
– Activitats de millora de competències

Quota reduïda (10 €/any), amb tots els
avantatges de la quota Prèmium:
– Descomptes en formació a la UB
– Altres beneficis, com ara el Pla
d’avantatges

+ info
+ info
Si estàs treballant i cerques una millora
professional:

•

Quota bàsica (30 €/any), perquè pensem
en el teu desenvolupament professional.

+ info

Si vols estudiar un màster propi o gaudir de TOTS
els avantatges:
•

Quota Prèmium (50 €/any)

+ info

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL:
BORSA DE TREBALL
La primera vegada que accedeixes a la borsa de
treball has de proporcionar un seguit d’informació:


Dades personals



Formació acadèmica:
─ Reglada (consulta la correspondència de les
teves titulacions)

─ Complementària (cursos, certificats, carnets)


Experiència vinculada a la posició a què vols
optar



Idiomes, coneixements informàtics i preferències
(és important que ho indiquis per conèixer la teva
situació i facilitar-te els recursos adequats)

Hi pots afegir el currículum en format PDF.

Recorda que el currículum és una eina publicitària
per aconseguir una entrevista, de manera que és
important que l’utilitzis al teu favor.

Des d’Alumni podem facilitar-te eines i recursos,
electrònicament o presencialment. Sol·licita una
cita d’orientació professional.

La validació d’accés es fa
manualment des del servei de
carreres professionals (pot tardar
entre 24 i 48 hores en dies feiners).

Una vegada hagis validat el teu perfil, quan tornis
a entrar a la borsa accediràs al teu espai personal
(àrea de gestió).

Currículum electrònic:
•

Totes les dades laborals són en un únic espai.

•

Pots editar la fotografia.

•

Hi pots afegir negretes, guions i subratllat per
ressaltar determinades experiències.

•

Procura emplenar tots els camps:
–
–

En aquesta pàgina hi ha totes les funcionalitats del
servei.

Resum professional
Coneixements informàtics

•

El pots exportar en Word o PDF.

•

Cal que el mantinguis sempre actualitzat.

•

Ofertes publicades

•

Documents

Recull totes les ofertes publicades a la borsa. Per

Hi pots penjar tants documents com vulguis: una

accedir al detall de l’oferta has de clicar a la

carta de presentació, el currículum en diferents

columna Lloc de treball.

idiomes, recomanacions, diplomes... Documents
que

•

Les meves inscripcions

et

serviran

per

personalitzar

cada

candidatura.

Et permet fer el seguiment de les ofertes a què
t’has inscrit i estar al corrent de l’estat de la teva

•

Les meves alertes

candidatura.

Economitza el temps creant un sistema d’alertes
d’acord amb les teves preferències. Gestiona a

•

Missatges

Recull les comunicacions, tant d’activitats de

quin correu electrònic vols que t’arribi la
informació i amb quina periodicitat.

desenvolupament professional com de contactes

Escull el sector o sectors i l’àmbit en què tens més

d’empreses.

interès.

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

