SERVEI DE SELECCIÓ DE PERSONAL PER A
EMPRESES

La Borsa de Treball municipal compta amb més de cinc mil ciutadans/nes del
nostre municipi, amb experiència i formació en un ampli ventall de perfils
professionals.
Les accions de formació ocupacional i orientació laboral que realitzem dins de la
direcció de Polítiques d’ocupació, ajuden a comptar amb professionals
degudament formats amb els útils requisits que el mercat laboral demana.
Permet oferir al teixit empresarial el servei de RECLUTAMENT DE PERSONAL,
on es fa la recerca i presentació de candidats adients al perfil sol·licitat per a
cobrir les necessitats de l’empresa.

Què ofereix?
El servei de Borsa de Treball ofereix:
 la selecció de possibles candidats per a les seves necessitats de
personal estalviant-li temps i recursos.
 Adequació (coneixement) dels/ de les candidates: els
tècnics/tècniques dels serveis de la direcció de Polítiques
d’Ocupació, disposen d’informació i coneixement sobre les
motivacions i interessos dels potencials candidats, circumstància
que afavoreix una millor selecció dels perfils.
 Comprovació de la disponibilitat i l’ interès per l’oferta dels/de les
candidats/es: Es proporciona possibles candidats que on
els/tècniques dels serveis han comprovat que acompleixin els
requisits que necessiti, estiguin disponibles en el moment que es
produeix la demanda i inicialment interessats en les tasques a
realitzar amb les condicions que ens hagi especificat.
 Tot el procés es fa de forma ràpida, en contacte continu amb
l’empresa i amb la mínima paperassa possible.
 Seguiment del procés de selecció
 Confidencialitat dels processos de selecció.

Com funciona?
El funcionament de la borsa de treball en quatre passos:
1. Definició del perfil professional per part de l’empresa: Omplir el full
d’oferta amb les característiques bàsiques del candidat/a, que és un
document d’una sola pàgina.(Full d’oferta adjunt)).
2. Enviar el full d’oferta a l’atenció de Jesús Mata: e-mail: JMata@ajcornella.cat o insercio@aj-cornella.cat.
3. Una vegada rebut el full d’oferta, des del servei de Borsa de treball s’envia
els cv dels candidats/ates que compleixen els requeriments sol·licitats.
4. Tancament de l’oferta: Comunicació per part de l’empresa si hi ha hagut o
no contractació del candidats enviats.
Per qualsevol dubte podeu trucar al telf: 93 474 33 99 Ext. 1001
On es troba el servei de Borsa de Treball?
Àrea de gestió de politiques d’ocupació - Ajuntament de Cornellà
Ctra. d’Hospitalet s/núm.
Tel. 93 474 33 99
insercio@aj-cornella.cat
08940 Cornella de Llobregat

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local”.

