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BORSA DE TREBALL JOVE 

El Punt d’Informació Juvenil (El Fortí) d’Alcarràs és un servei, entre d’altres, que es presta al 

Punt Jove i depèn de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Alcarràs. 

Des del PIJ es realitzen accions de gestió de la informació per tal d’oferir els serveis d’atenció, 

orientació i assessorament a les persones joves del municipi sobre els temes que són del seu 

interès: habitatge, participació, treball, educació, cultura, salut, oci, lleure, etc. 

En l’àmbit del TREBALL, s’hi inclou la Borsa de Treball Jove, sent una eina gratuïta amb 

l’objectiu principal de contribuir en la millora de la qualitat de vida de les persones joves 

d’Alcarràs incentivant i dinamitzant l’ocupació, afavorint la inserció laboral i la millora 

professional de les persones joves inscrites al servei a través de la web www.alcarrasjove.cat 

mitjançant diferents accions i activitats.  

La Borsa de Treball Jove aglutina les ofertes de feina del territori i funciona com a plataforma 

de difusió d’ofertes laborals i/o servei d’intermediació laboral, si així es requereix des de 

l’empresa. 

També s’ofereix: 

- FORMACIÓ PER A LA RECERCA DE FEINA: Accions formatives entorn a 

l’autoconeixement (interessos, competències, habilitats, capacitat...), a l’elaboració o 

millora del currículum, a la recerca de feina per internet i altres temes d’actualitat 

laboral. 

- RECURSOS PER A LA RECERCA DE FEINA: informar i facilitar recursos per a la recerca de 

feina (models de currículums, cartes de presentació, portals de feina, etc.). 

- INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT EN EMPRENEDORIA JUVENIL: 

Acompanyament en el procés d’emprenedoria juvenil, ja sigui en una fase més inicial 

proporcionant informació i orientació o des d’una fase més avançada, oferint el servei 

d’assessorament per part del Tècnic de Desenvolupament Econòmic Local. 

 

 

NORMATIVA JOVES 

1. Tenir entre 16 i 30 anys i estar empadronat/da a Alcarràs. 

2. Donar-se d’alta com a usuari/ària a la web www.alcarrasjove.cat . 

3. Introduir les dades i adjuntar el currículum al formulari Cerques feina?. 

4. Inscriure’t a l’oferta o ofertes de feina que siguin del teu interès. 

5. Si has de modificar alguna dada o informació en concret, pots enviar-ho per correu 

electrònic (treball@alcarrasjove.cat). En cas contrari, si la modificació és 

considerable, pots tornar a introduir les dades (pas 3.). 

6. La vigència del currículum a la base de dades serà d’1 any.  

7. L’ús inadequat, pot esdevenir la BAIXA temporal o permanent del servei. 

8. Informació de Protecció de dades: https://www.alcarras.cat/empresa-i-treball/borsa-

de-treball/docs-borsa-de-treball/declaracio-de-conformitat-borsa-de-treball . 

9. La persona jove és responsable de gestionar el processos posteriors a la presentació 

del currículum o de la candidatura a una oferta en concret. Per tant, en referència a 

qualsevol gestió de la candidatura o si l’empresa convoca al procés de selecció, és la 

persona jove qui ha de responsabilitzar-se’n. 
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10. L’Ajuntament d’Alcarràs no assumeix cap responsabilitat en quant als processos de 

selecció ni contractacions. 

11. Des del Punt Jove, s’ofereix i es facilita l’acompanyament a la persona jove en l’àmbit 

laboral perquè sigui la pròpia persona jove qui pugui assumir la gestió de totes les 

fases referents a la inserció laboral o a la millora professional. Doncs, es presta el 

servei d’informació, orientació i assessorament laboral. 

 

 

 

 

 

CONTACTE 

Dubtes, incidències, suggeriments, etc. contactar amb la tècnica de Joventut: 

 www.alcarrasjove.cat 

 treball@alcarrasjove.cat 

 973 79 57 00 // 973 79 00 04 ext. 157 

 681 65 95 41 

  CCM Lo Casino – C/ Major 84-86 (1a planta) 
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