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BORSA DE TREBALL CV TOOLS
Si ja ets col·legiat/ada o precol·legiat/ada del COPC, i vols donar-te d’alta a la nova borsa
de treball, a continuació t’indiquem com accedir a la plataforma:

ACCÉS EXCLUSIU PER A COL·LEGIATS/ADES I PRECOL·LEGIATS/ADES:

1.- En primer lloc, hauràs d’entrar a la teva àrea privada com a col·legiat/ada o
precol·legiat/ada. A la part superior dreta de la pantalla trobaràs l’accés “Iniciar sessió”:

Recorda que l’usuari és el codi de col·legiat/ada o precol·legiat/ada i la contrasenya és
el DNI sense la lletra.
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Si és la primera vegada que accedeixes dins de l’àrea privada de col·legiat/ada o
precol·legiat/ada, el nou web et demanarà completar i revisar les teves dades personals
per poder activar totes les funcionalitats.

Si vols canviar la contrasenya, una vegada estiguis dins de l’àrea privada de
col·legiat/ada o precol·legiat/ada, ho pots fer des de l’apartat “Les meves dades del
portal”, clicant sobre el botó de “Modificar”.
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Per finalitzar, també caldrà que marquis conforme “no ets un robot” i les “condicions
de contacte” abans de “Modificar” les teves dades de col·legiat/da.

3

Una vegada estiguis dins de la teva àrea privada com a col·legiat/ada o precol·legiat/ada,
podràs accedir a la borsa de treball de dues maneres:
a) Accedint a l’apartat “Ocupació Psicofeina/Borsa de Treball” de la pestanya
“Serveis a la col·legiació”, on veuràs un enllaç que et portarà a la plataforma:
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b) Clicant a l’accés directe “Accés borsa de treball” del desplegable que s’obra al
col·locar el cursor sobre el vostre nom:

ACCÉS PER A CANDIDATS

3.- Per veure el detall de les ofertes i formalitzar les inscripcions, és necessari donar-se
d’alta com a candidat/a i emplenar el formulari amb el perfil professional.

S’ha d’emplenar el formulari amb les dades personals, acadèmiques i professionals.
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NOTA: Hi ha alguns camps marcats amb un asterisc * que són obligatoris per gravar les
dades del formulari.
Seguidament el COPC validarà les dades de col·legiació i finalment cada col·legiat/ada o
precol·legiat/ada rebrà un correu electrònic confirmant la validació del seu perfil
professional.

4.- Amb la validació del perfil, ja es podrà accedir a la nova plataforma a través dels dos
accessos possibles: “Ocupació/Psicofeina – Borsa de Treball” o bé, “Àrea privada –
Accés borsa de treball” .

RESUM IMPORTANT:
Per accedir a la borsa la primera vegada, haureu d’emplenar el formulari amb les dades
sol·licitades. Les següents vegades, tindreu accés directe una vegada iniciada la sessió a
la vostre àrea privada.
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5.- Un cop s’accedeix a la nova plataforma, es pot visualitzar un menú amb diferents
pestanyes o apartats:



Dades personals: En aquest apartat, s’inclouen les dades professionals del
col·legiat/ada -juntament amb la fotografia- que es podrà editar, modificar i/o
completar sempre que es necessiti.
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Ofertes publicades: En aquesta secció es podrà veure el llistat de les ofertes
publicades amb processos de selecció oberts, on es mostra la data de publicació,
el càrrec, el sector de l’empresa i la població:

Per veure el detall de l’oferta amb les principals característiques de la vacant,
s’ha d’anar a l’enllaç “Càrrec”:

En el cas que el col·legiat/ada vulgui inscriure’s a l’oferta, ha de prémer el botó
“Inscriure’s”.
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Seguidament s’obrirà una finestra amb els documents annexos (currículum vitae,
carta de presentació, etc...) que cada col·legiat/ada té al seu perfil, i que podrà
seleccionar i adjuntar a la candidatura d’interès.

Una vegada seleccionats els documents escaients per a la candidatura, s’ha de
prémer el botó “ Inscriure’s a l’oferta”.



Les meves ofertes: En aquest apartat es podrà visualitzar el llistat de les
candidatures a les que s’ha inscrit el col·legiat/ada.
En cas que es vulgui esborrar la inscripció a alguna de les candidatures, només
cal clicar sobre la imatge de la paperera, sempre que l’empresa encara no hagi
visualitzat el currículum.



Documents: En aquesta secció es podran descarregar i afegir tots els documents
(currículums vitaes, cartes de presentació, etc...)que el col·legiat/ada vulgui
utilitzar per inscriure’s a les ofertes.
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Missatges: En aquest apartat s’emmagatzemen totes les comunicacions
referents al servei de la borsa i orientació professional que el COPC faci al
col·legiat/ada.



Alertes d’ofertes: En aquest apartat, el sistema permet poder crear alertes
d’ofertes per correu electrònic en base als interessos professionals de la persona
inscrita.

Per a qualsevol dubte i/o comentari, podeu adreçar-vos al
correu electrònic:
ocupacio@copc.cat
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