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XARXES SOCIALS PER
LA CERCA DE FEINA

Què són i que ens permeten?
By Netclub

TIPS PER POSSAR EN MARXA
LES TEVES XARXES SOCIALS

CREA UN PERFIL ADEQUAT

Les xarxes socials són comunitats virtuals que permeten
l'intercanvi dinàmic entre persones, grups i institucions.

Tingues cura de la teva
identitat digital

Possibiliten la interacció amb altres persones tot i que no les
coneixem; és un sistema obert que es va construint
permanentment amb allò que cada usuari/ària aporta.
A través de les xarxes socials aplicades a la recerca de feina
podem fer un seguiment en temps real de les ofertes de treball,
tenint així més oportunitats de ser uns dels primers candidats
apuntats a les ofertes; publicar el nostre currículum o
continguts professionals on line per a que les empreses el
puguin

veure;

i

fer

Networking,

construint

contactes

professionals de valor que ens porti a l'èxit: aconseguir una

MOSTRA EL TEU OBJECTIU
PROFESSIONAL

S'envia de manera
espontània tot i no haver
una oferta publicada,
mostrant així el teu interés
per formar part de
l'organització.

feina.

CARTA DE MOTIVACIÓ

"Les xarxes socials, ben
utilitzades, poden convertir-se en
un aliat perfecte a l’hora de
buscar feina"

Es redacta quan la demanen
expecíficament en alguns
processos de selecció. Et
dona la oportunitat de
mostrar el teu interés cap a
l'empresa.
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Xarxes Socials
més populars
Linkedin:

És

una

de

les

Xarxes

professionals més conegudes. Encara que
no reemplaça a un currículum, el perfil
que pots crear és molt similar a un d'ells.
A més, la seva secció de grups et facilita
fer

contactes

gràcies

a

la

possibilitat

d'interactuar i que els seus integrants
pugin destacar les teves intervencions.
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Facebook: És més informal que Linkedin. Algunes companyies
l’aprofiten per a mantenir contacte amb els seus seguidors, però
també per a avaluar a possibles candidats i candidates. Existeix
un gran nombre de grups dins d'aquesta xarxa social sobre
diferents àmbits professionals, i també hi ha alguns que avisen
d'ofertes de treball.

Twitter: Coneguda pel seu vessant lúdic, no deixa de ser una
plataforma que permet a les empreses difondre els seus serveis i
avisar de les ocupacions que ofereixen, mentre que les persones
en recerca de feina poden trobar oportunitats laborals gràcies al
seu cercador. L'ús d'etiquetes, com #ofertatreball, facilitarà
trobar publicacions sobre un tema específic; pots fer la cerca
més concreta si afegeixes uns altres hashtags com els que
incloguen el lloc en el qual interesse treballar.

CONSELLS
1. Cuida la teva imatge digital

4. Expressa't de forma clara i sintètica i revisa l'ortografia i

2. Cuida les faltes d'ortografia

les dades abans d'enviar.

3. Evita cartes genèriques. Al igual que el CV, has

5. Connecta els teus interessos i valors amb els de l'empresa.

d'adaptar la carta per a cada oferta.

