
INTERMEDIACIÓ LABORAL
PER A EMPRESES

La intermediació laboral és un servei de caràcter

públic que té com a objectiu la gestió de les
ofertes de treball presentades per les empreses,

les entitats i les persones que ofereixen ocupació,

per proveir-les de candidats entre les persones

demandants d’ocupació inscrites al Servei Públic

d’Ocupació de Catalunya.

Aquesta gestió es
fa des del SOC per

mitjà de:

Les Oficines de Treball

Portal Feina Activa

La Xarxa EURES

Què ofereix?

Proporcionar a les empreses candidatures
adequades als perfils que necessiten i d'acord
amb les seves necessitats.

Empreses i entitats que necessitin trobar
personal per cobrir els seus llocs de treball.Qui pot accedir?

Com accedir-hi?

Servei d’intermediació en les Oficines de Treball
El sistema d'intermediació a través de les Oficines de Treball fa de pont

entre les empreses que ofereixen llocs de treball i les persones que

busquen feina.

-Telemàticament a través del tràmit habilitat.

Què ofereix?

Totes les empreses i entitats que ho desitgin.Qui pot accedir?

Cal registrar-se i/o identificar-se com a empresa.

El procediment és molt senzill i intuïtiu. 

Entra al portal   Feina Activa.

Com accedir-hi?

Portal Feina Activa
Feina Activa és el portal de feina que el Servei Públic d’Ocupació de

Catalunya posa a disposició de la ciutadania i de les empreses per

intermediar en el mercat laboral de manera lliure i gratuïta.

Possibilitat de registrar les ofertes de
treball sense cap cost.
Accés lliure als currículums de les persones
Gestió de currículums i candidatures.

Què ofereix?

Empreses que volen difondre les seves
ofertes de treball i buscar persones
candidates a Europa.

Qui pot accedir?

Posant-se en contacte amb la unitat responsable
de cada demarcació: 

Barcelona: eures.barcelona.soc@gencat.cat

Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre: eures.tarragona.soc@gencat.cat

Lleida i l'Alt Pirineu: eures.lleida.soc@gencat.cat

Girona: eures.girona.soc@gencat.cat

Per a més informació: Xarxa Eures.

Com accedir-hi?

Xarxa EURES, treballar a Europa
L’objectiu de la Xarxa EURES és oferir serveis a les empreses que

desitgin beneficiar-se del principi de la lliure circulació de persones;

proporcionant la màxima informació i assessorament sobre ofertes i

demandes d’ocupació, situació i evolució del mercat de treball, entre

d'altres.

Intermediació laboral, informació, orientació
i assistència a empreses i altres institucions
interessades en la mobilitat.

Donem la possibilitat de facilitar candidatures
d'altres països (espai econòmic europeu) que
cobreixin les necessitats d'empreses situades
a Catalunya. 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Gestio-dofertes-de-treball-a-les-Oficines-de-Treball-del-SOC-00001?category=&temesNom=Treball
https://feinaactiva.gencat.cat/home/business
mailto:eures.tarragona.soc@gencat.cat
mailto:eures.lleida.soc@gencat.cat
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/ambits/intermediacio-laboral/programa-dintermediacio-europea-xarxa-eures

