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FEINA ACTIVA

https://baixarapk.gratis/es/app/1086063886/feina-activa

Tota la gestió de Feina Activa a través del mòbil.(registre, cerca d’oferts, inscripció i seguiment). També
pots presentar la teva candidatura a una oferta adjuntant un document amb el teu CV.

INFOJOBS

https://apps.trabajo.infojobs.net/

Pots registrar-te, fer recerca d’ofertes, inscriure’t i fer el seguiment. Et permet accedir al teu CV i editar-lo
des del mòbil.

JOBEEPER

http://www.jobeeper.com/

Metacercador. Et permet rebre ofertes de tots els portals de feina al teu mòbil en el moment en que es
publiquen. Permet establir la freqüència de recepció dels avisos.

INDEED

https://es.indeed.com/mobile

Metacercador. Utilitza el GPS del teu dispositiu i troba feina al teu voltant. Permet enviar el teu CV propi i
incloure un missatge personalitzat al fer l’enviament.

B4WORK

https://www.b4workapp.com/

Pots registrar el CV des del mòbil. Et proporciona informació sobre les empreses a les que has enviat el
CV. T’envien recomanacions de feines segons el teu perfil.

LINKEDIN

https://mobile.linkedin.com/es-es

Cerca i inscriu-te a ofertes de treball. Envia fàcilment el teu CV. Guarda recerques i genera alertes per
estar informat. Demana recomanacions i assessorament els teus contactes.

LINKEDIN JOB SEARCH
https://linkedin-job-search.uptodown.com/android
Filtra la teva recerca per empreses clau i data de publicació. Recomanacions d’ofertes en funció de
les cerques guardades, les ofertes vistes i el teu propi perfil. Notificacions quan es publica una oferta,
inscripció i seguiment.
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JOB AND TALENT

https://www.jobandtalent.com/es

Plataforma per la contractació de treballadors temporals. Permet realitzar totes les gestions en un mateix
lloc : inscriure`s, ofertes, i signar el contracte o revisar les teves nómines.

CORNERJOB

https://www.cornerjob.com/es

Troba ofertes de feina geolocalitzades per GPS. Apuntat amb 1 clic i rep resposta en 24 hores. Contacta
directament amb les empreses i fes preguntes via xat. Filtres de recerca per categoria, lloc de feina o
jornada.

JOB TODAY

https://jobtoday.com/es

Inscriu-te a ofertes amb un sol clic. Parla directament amb l’empresa mitjançant el xat. Rep resposta a la
teva candidatura en 24 hores.

INFOEMPLEO

https://www.infoempleo.com/app/

Pots registrar-te i afegir el teu CV en pdf. Cera mitjançant paraules clau o ubicació. Inscriu-te i fes el
seguiment de les ofertes.
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