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¿Com puc inscriure’m com a demandant d’ocupació?
Ací pots veure la pàgina principal de la nostra pàgina web:
http://www.idea-alzira.com/
Has d’accedir al PORTAL D’OCUPACIÓ:
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O també pots accedir directament a través d’ideaalzira.portalemp.com
A continuació, accedix a BUSQUE OCUPACIÓ:
Una vegada dins de BUSQUE OCUPACIÓ comença a omplir tots els camps del REGISTRE
DEMANDANT D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ:
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Una vegada òmpligues tots els camps, fes clic en el botó verd de REGISTRAR-ME i continua
amb els següents apartats que et demana el portal.
Rebràs un correu de confirmació al correu electrònic de contacte que has introduït. Hauràs
d’obrir-lo i seguir els passos per a continuar amb el procés.
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Una vegada fet, hauràs d’accedir a ideaalzira.portalemp.com i identificar-te amb el teu usuari i
contrasenya.
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Ara has d’anar a MI PANEL/ Les meues dades i omplir cadascú dels apartats amb tota la
informació.
Este pas és realment important, ja que serà el que ens apareixerà del teu perfil quan fem una
cerca.

Has d’introduir les dades referents a informació curricular (nivell de formació acadèmica,
carnets de conduir, disponibilitat de vehicle, disponibilitat geogràfica i per a viatjar). Abans de
passar a una altra pestanya, fes clic en “Apartat següent>>”
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Ompli
les
DADES
PERSONALS
I
DE
CONTACTE i no oblides
mantindre-les
actualitzades, ja que
poden fer-nos perdre una
oportunitat laboral.
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Ompli totes les experiències
laborals
que
siguen
rellevants en la teua cerca
d’ocupació.
Fes clic en
afegir
experiència laboral i no
oblides
mantindre-ho
actualitzat.
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A continuació, completa l’apartat
anomenat ESTUDIS I ALTRES
CONEIXEMENTS referent als
estudis, has de fer clic en afegir
formació reglada, omplir tots els
camps que apareixen i fer clic en
Guardar.
Després passem a CURSOS I
CONEIXEMENTS, on
s’introdueixen les dades referents
a formació no reglada. Fixa’t be i
selecciona si és un coneixement o
un curs el que vols gravar.
Recorda gravar element cada
vegada que inclogues un nou
ítem.
Pots editar els camps sempre que
vulgues fent clic en “editar
element” o eliminar la informació
gravada en “eliminar element”.
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Els IDIOMES poden ser
importants en la teua inserció
laboral, per tant, ¡els has
d’incloure!

Una vegada finalitzat este
apartat, passem a l’apartat de
CARNETS PROFESSIONALS
com poden ser el de
manipulador d’aliments, la
TPC…
Pots editar els camps sempre
que vulgues fent clic en
“editar element” o eliminar
la informació gravada en
“eliminar element”.
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Quasi estem finalitzant, sols falta que
ens
indiques
OCUPACIONS
D’INTERÉS, així com INTERESSOS
LABORALS I FORMATIUS.
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A continuació, pots
introduir la teua
FOTOGRAFIA en
Adjuntar document/
Foto perquè aparega
en el CV.
Una vegada estiga tot
omplit, ès important
GUARDAR per a
finalitzar amb el procés
d’inscripció.

Per a saber que la teua inscripció ha sigut realitzada amb èxit, fixa’t en què aparega el % de
finalització de la fitxa del demandant en color verd.
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Les meues ofertes

Per a inscriure’t, has d’iniciar la sessió escrivint el teu correu electrònic i la teua contrasenya.
Una vegada iniciada la sessió, hauràs d’entrar en BUSCAR OFERTES D’OCUPACIÓ, o bé en veure
totes les ofertes.
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Ara podràs veure totes les ofertes i entrar en cadascuna d’elles per a veure les dades que et
facilita amb la finalitat de conéixer millor el lloc de treball que presenten.
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Si l’oferta t’interessa, has de fer clic en PREINSCRIURE’M EN L’OFERTA. Una vegada fet açò, ja
estaràs inscrit i podràs fer el seguiment en el llistat de ‘les meues ofertes’. T’ho mostrem a
continuació:

I açò, què vol dir?
Pendiente de valorar
Significa que al departament d’orientació li ha aplegat la teua sol·licitud d’inscripció i en este
cas, es tindrà en compte que complisques els requisits que ens demana l’empresa, i per tant
que sigues un candidat apte per a esta oferta. Fins que els tècnics no et valoren, apareixeràs
com a pendent de valorar.
Apto y enviado a empresa
En el cas que si que complisques els requisits que demana l’empresa, passaràs a constar com a
APTE, i rebràs un correu electrònic en el qual et comunicaran que el teu CV s’envia a l’empresa
en qüestió.
Una vegada passes a Apto y enviado a empresa, el teu CV aplega a mans de l’empresa i són ells
i el seu criteri els que valoren si et criden per a entrevista o no.
No apto
Si el cas és el contrari i no compleixes els requisits, t’enviarem un correu informant-te que
passes a NO APTE.
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Els meus cursos
Des de el nostre web pots accedir als cursos que s’estan realitzant ara mateix, o estan en
procés. Tu mateix pots inscriure’t en els que estigues interessat. Sols has d’accedir al portal
d’ocupació, i preinscriure’t.
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Podràs fer el seguiment dels cursos als que estàs inscrit a través de la pestanya ‘els meus
cursos’:

Les meues renovacions
Esta inscripció té una caducitat de 6

mesos, per tant, passat este temps, s’ha de RENOVAR.
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Com pots veure, ací mateix t’indica la pròxima data de la teua renovació.
Has de tindre-ho en compte perquè el teu perfil estiga actiu i continues tenint possibilitats
d’enviar el teu CV a les ofertes en les quals estigues interessat.
En el cas que al cap de 6 mesos no renoves i passat un temps et trobes amb la necessitat de
buscar treball, has de vindre a Idea per a tornar a inscriure’t, ja que des de la teua sessió no
podràs fer-ho. Hauràs de demanar cita prèvia en el departament d’orientació, bé des de la web
o bé cridant al 962455101.
Se’t comunicarà via correu electrònic quan queden 30 dies, 5, 4, 3, 2, 1 i el mateix dia que
passes a estat passiu. Has d’estar atent al correu electrònic per a rebre l’avís i poder renovar
dins del període de temps correcte.
Descarrega/ sol·licita documentació
Puc traure un CERTIFICAT D’INSCRIPCIÓ?
Per descomptat que si, i a més a més d’una forma molt senzilla.
Accedix de la mateixa forma al portal d’ocupació i ves a l’opció ‘certificat d’inscripció i accedix
a descarregar:
Finalment, pots accedir a DESCARREGAR EL TEU CV i pots fer-ho en PDF per a poder modificar
alguna de les dades.
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Açò que veuràs a continuació és el certificat d’inscripció que obtindràs:

*********************
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