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Què és el Servei Local d’Ocupació? 

SLOSLO
És el servei de l’Ajuntament on pots fer consultes 

sobre ocupació, accedir a ofertes de treball, SLOSLO sobre ocupació, accedir a ofertes de treball, 

rebre suport per a la recerca de feina i millora 

professional.



Quines activitats t’oferim?



Orientació i assessorament laboral



Què fem?

• Definició de l’objectiu professional

• Anàlisi de competències i pla de millora

• Optimització del currículum

• Definició d’activitats per a la inserció formativa i/o laboral

Orientació i assessorament laboral

• Derivació a altres programes ocupacionals o serveis 

especialitzats

• Consultes i assessorament d’àmbit laboral

• Suport durant el procés d’inserció laboral

Com ho 
fem?



Gestió d’ofertes de treball



Ofertes de feina: On les pots consultar?

Web de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat: www.santfeliu.cat/ocupacio

Ruta des de la portada: Ajuntament > Empresa i comerç > Vull treballar >
Ofertes de treball



Ofertes de feina: Com pots cercar les ofertes?

www.santfeliu.cat/ofertestreball



Ofertes de feina: Inscriure’t! (sense certificat digital)

Què necessites?

1. Número del DNI/NIE
2. Currículum



Ofertes de feina: Inscriure’t!  (amb certificat digital)

Cal donar-se d’alta el 
primer cop.

Al vídeo t’ho expliquem!

Enllaç al vídeo



Ofertes de feina: Adjuntar una carta de presentació

Podràs adjuntar una carta de 
presentació a la teva candidatura. 
Revisa l’oferta, en alguns casos
l’empresa la demana 
obligatòriament.

Consulta 
l’apartat de 
recursos per a la 
recerca de feina 
per a conèixer 
consells i models 
de carta de 
presentació. 

Enllaç



• L’empresa demana personal al Servei i descriu les característiques 
de l’oferta 

• Difusió al Web Ajuntament i xarxes socials 

Publicació de 
l’oferta

Recepció CV • Tràmit al web de l’Ajuntament

Ofertes de feina: Com es gestionen?

Tancament de 
l’oferta

Preselecció
(SLO)

Selecció
(empresa)

• Valoració dels currículums i adequació als requisits de l’oferta. 
• Enviament dels currículums preseleccionats a l’empresa 

• L’empresa valora els currículums 
• Es posa en contacte amb les persones candidates que preselecciona
• Realitza el procés de selecció: entrevista, prova, dinàmica de grups...

• L’empresa comunica el resultat a la persona seleccionada
• Tancament de l’oferta



Formació per la recerca de feina



• Optimitza el teu perfil professional a LinkedIN

• Destaca el teu currículum amb Canva

• Creació de marca personal a internet

• Utilitza el teu smartpone en la recerca de feina

• BeBee. Descobreix la nova xarxa professional per generar oportunitats laborals

• Com ser seleccionat a Infojobs! 70% d’efectivitat

• Iniciació a la informàtica i Internet (diversos mòduls)

Estratègia 
digital i TIC

Formació: Tallers www.santfeliu.cat/formaciorecercafeina

Motivació

• Coaching motivacional

• La intel·ligència emocional t'obre portes

• Les pors que ens bloquegen

• Practica la venda de tu mateix a través de l'Elevator Pitch

• L'entrevista de feina: preguntes clau

• Prepara’t per superar un procés de selecció per competències

• Entrevista curricular vs Entrevista per competències

• Sortides laborals de... Quines són les sortides laborals de la meva professió?

Orientació i 
selecció



Recursos per la recerca de feina



Recursos per a la recerca de feina: Què trobareu?

Consells i propostes de carta de presentació  +info

Orientació sobre l’entrevista de feina i les preguntes clau +info 

Portals de feina i altres vies de recerca +infoPortals de feina i altres vies de recerca +info

Models de currículum +info

Informació sobre cursos de qualificació o reciclatge +info

Enllaços a informació sobre oferta pública +info



Recursos per a la recerca de feina: Què trobareu?

Càpsules d’autoformació de Barcelona Treball (Barcelona Activa, 
Diputació de Barcelona i Area Metropolitana de Barcelona)  +info



Renovació / Actualització de les dades a la borsa de treball

Ja està disponible la possibilitat 
de renovar la demanda d’ocupació 
o d’actualitzar les dades a la borsa
de treball a través de la pàgina
web. Enllaç al tràmit



Xarxes socials



Per qualsevol consulta, contacta! 

slo@santfeliu.cat

Centre Can Maginàs
Carrer de l’Hospitalet, 25 
08980 Sant Feliu de Llobregat

93 685 07 83

slo@santfeliu.cat



www.santfeliu.cat
@promoecosf


