
PORTALS DE RECERCA DE FEINA  
 
 

Avui dia podem trobar un gran nombre de portals d'internet que recullen ofertes laborals. 

Normalment cal donar-se d'alta, introduint el vostre CV a cada portal. Habitualment cada lloc 

web utilitza el seu propi format de currículum, pel que és convenient disposar d'un 

currículum bàsic per poder anar adaptant-lo als formats particulars de manera senzilla.  

 
Alguns dels portals genèrics que les empreses més usen són els següents: 

• Infojobs    
• Infoempleo    
• Infofeina    
• Trabajando.es    
• Portalparados.es     
• Monster    
• Laboris     
• Oficina Empleo     
• Workea    
• Aquí hay trabajo    
• Indeed    
• Barcelonactiva (portal públic de l'Ajuntament de Barcelona)    
• Quieroempleo (portal de les Cambres de Comerç)    

A més hi ha un gran nombre de portals que agrupen ofertes més específiques (per sectors 
econòmics o perfils professionals concrets):  

• Wiseri (portal de recerca en el sector TIC)    
• Ticjob (portal de recerca en el sector TIC)     
• Tecnoempleo (portal de recerca en el sector TIC)    
• Turijobs (portal de recerca en el sector d'Hostaleria i Turisme)    
• Turiempleo (portal de recerca en el sector Turisme i Oci)     
• Fashionjobs (portal en els sectors de Moda, Luxe i Bellesa)    
• Trabajos en Moda (anuncis en el sector de la moda)    
• Domestika (portal de recerca en les àrees de Disseny, Programació, Il·lustració, 

Fotografia, Motion Graphics, Publicitat, Informàtica)    
• Luxetalent (web d'una consultoria de reclutament, selecció i formació de personal 

especialitzada en la   indústria de la moda, el luxe i el retail)   
• Enviroo (portal de recerca d'ofertes de feina d'enginyer agrònom, peó de residus, 

tècnic en energia solar, eòlica,etc)     
• Ecoempleo (portal de feines relacionades amb el desenvolupament sostenible)    
• Colejobs (portal de recerca especialitzat en el sector educatiu)    
• Primerempleo (portal adreçat a estudiants i titulats sense experiència professional)    
• Studentjob (portal adreçat a titulats recents que ofereix informació sobre pràctiques i 

ofertes de feina a mitja jornada)     
• Encuentraempleomayoresde50 (portal de recerca i de serveis adreçats a 

professionals majors de 50 anys)    
• Jobssy (portal que recerca ofertes per perfils de ?talent?)    
• hacesfalta.org (portal de recerca de l'àmbit social)    
• Torre Jussana (portal de recerca de l'àmbit social)    
• Pangea (portal de recerca de l'àmbit social)  
• Portalento(portal de feina de la Fundació ONCE)    
• Ampans (portal i borsa de treball d'AMPANS)    

Ajuda'ns a actualitzar aquest apartat! Si coneixes algun portal interessant que no s'inclou en 
aquest llistat, digues-nos-ho! Envia un mail a cio@ajamnresa.cat Gràcies per contribuir a 
millorar! 
 


