
COM INSCRIURE’S A UNA OFERTA
LABORAL A TRAVÉS INTERMEDIA JOB?

PRIMER PAS:

El primer pas és localitzar l'oferta laboral que t'interessa i el seu link (es sol

trobar seguit del text 'LINK PER INSCRIURE'S A L'OFERTA LABORAL A

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA INTERMEDIA JOB' a sota de la imatge).

Copies el link i la introdueixes al buscador.

Les nostres ofertes laborals tenen aquest aspecte:

Link té aquest aspecte:



SEGON PAS:

Un cop clicat o introduït el link al buscador, se t’obrirà una pàgina com aquesta

(la corresponent amb l’oferta laboral que hagis cercat). I hauràs de fer clic a

‘Inscriure’m al perfil →’

TERCER PAS:

Quan hagis fet clic a ‘Inscriure’m al perfil →’ Se t’obrirà aquesta pàgina i en cas

d’estar ja registrat a Intermedia Job hauràs d’introduir les teves dades i clicar a

‘Inica sessió’, pel contrari, si no estàs registrat, hauràs de clicar a ‘ Registra’t ‘



QUART PAS:

SI NO ESTAVES REGISTRAT. Al clicar a ‘ Registra’t ‘, s’obrirà aquest formulari

què hauràs d’emplenar amb les teves dades i registrar-te. No oblidis

emplenar-ho tot correctament i marcar els apartats He llegit i accepto les

condicions de la Política de privacitat i a ‘No soc un robot’

https://plataforma.intermediajob.com/politica-privacitat-candidats


CINQUÈ PAS:

SI NO ESTAVES REGISTRAT. Seguidament, rebràs un correu electrònic per a la

validació del teu compte (mira a totes les pestanyes,  ja que pots rebre el correu

a SPAM)

Ves al correu que prèviament has introduït i ha de tenir aquest aspecte.

Seguidament, clica a ‘Valida el correu’

En cas que el correu hagi estat correctament validat  et redirigirà aquí:



SISÈ PAS:

Torna a l’oferta laboral que t’interessava mitjançant el link i inicia sessió amb el

teu compte, o amb el que has creat. Fet això, clica a ‘ENTESOS’

Se t’obrirà un formulari més extens i concret que hauràs de completar amb les

teves dades, aptituds, etc.



No oblidis penjar el teu curriculum vitae, ubicat a la primera pestanya a ‘Altres

dades’, descarrega’t-el i puja’l on diu ‘Seleccionar archivo’

Un cop completada la primera pàgina, no oblidis clicar a ‘Següent →’ per

continuar introduint dades:

Quan hagis completat totes les pestanyes, clica a ‘Finalitzar’

I ja hauràs aplicat per aquest perfil professional, en cas que siguis seleccionat, es

contactarà amb tu segurament, per correu electrònic.



ÚLTIM PAS:

Pots repetir aquest procés i aplicar a tantes ofertes laborals com vulguis, pensa

que les dades introduïdes es guarden i, per tant, per a la següent serà molt més

senzill aplicar a qualsevol oferta laboral. Per a qualsevol dubte amb relació a

aquest tema, pots enviar un correu electrònic a andrea.medina@doblevia.coop

o deixar-nos un missatge privat al nostre Instagram @dobleviacoop

mailto:andrea.medina@doblevia.coop
https://www.instagram.com/dobleviacoop/

