
 

 

 

 

 

MANUAL D’ÚS DE LA 

BORSA DE TREBALL 

(Empreses i Entitats) 
 

 

 

 



Per poder gestionar les vostres ofertes de treball mitjançant la 

plataforma del Col·legi de Treball Social de Catalunya heu de seguir les 

passes següents: 

1.- DONAR D’ALTA EMPRESA 
1.1. Entreu al web del Col·legi www.tscat.cat i cliqueu a “Accés per a Empreses”  

 

                                       

 

1.2 A la pàgina inicial per a Empreses, aneu a “Registrar-se”. Si ja esteu donats d’alta, 

simplement poseu el vostre usuari i la vostra contrasenya. 

                            

http://www.tscat.cat/


 

1.3 Per registrar-vos a la plataforma, ompliu i envieu el següent formulari. 

 

       

 

1.4 Un cop enviat el formulari, rebreu en el correu amb el qual us heu registrat les 

instruccions per configurar la vostra contrasenya.  

 

 



 

1.5 En el correu rebreu un enllaç per activar el compte. Cliqueu i s’obrirà una nova 

pantalla. Aneu a “Entra”.  

 

 

1.6 A la pantalla següent ja podreu indicar la contrasenya per accedir al vostre compte 

de la Borsa de Treball.  

 

 
 



1.7 Dins de la vostra àrea d’empresa trobareu les següents opcions:   

 
 Ofertes de treball: aquí tindreu la relació de les vostres ofertes i les 

candidatures 

 Nova oferta: aquí podreu publicar les ofertes de treball 

 Les meves dades: aquí podreu modificar les vostres dades d’empresa 

 

2. DONAR L’ALTA UNA OFERTA DE TREBALL 
 

2.1 Clica a “Nova oferta” 

 

 

Si us interessa publicar una oferta a partir d’una que ja teniu creada, aneu a llistat de les 

vostres ofertes (a l’apartat Ofertes de Treball” i buscar aquella que voleu “clonar”. 



 

2.2  Seguidament entrareu al formulari per crear l’oferta. Els camps que estan marcats 

amb l’asterisc vermell són obligatoris. 

 

 

 

2.3 Un cop guardat el formulari, se us informarà sobre la seva revisió i posterior 

publicació. Mentrestant, podeu visualitzar com queda publicada i la podeu modificar si 

encara no ha estat validada. 

 

 



3.- GESTIONAR LES OFERTES 

3.1  Un cop complimentat el formulari, l’oferta queda en el gestor de l’empresa 

(apartat “Ofertes de Treball”) a l’espera de la seva validació. Aquí podeu veure en quin 

estat està l’oferta. 

 

Estat de les ofertes: 

 Pendent d’aprovació: falta validar l’oferta per part del Col·legi 

 Activa: oferta publicada 

 Pausa: oferta despublicada  

 Pendent qüestionari: falta complimentar el qüestionari de satisfacció 

 Finalitzada: ha finalitzat el procés de selecció 

3.2 També pots fer diferents accions amb les ofertes:     

 

 

      

 

 

Editar l’oferta 

 

 

  Eliminar oferta 

 

         Qüestionari pendent 

Veure l’oferta        Activar l’oferta      Desactivar l’oferta            



4.- GESTIONAR LES CANDIDATURES 

 4.1 Al mateix apartat “d’Ofertes de Treball” podeu gestionar les candidatures. Un cop 

revisats els CV podeu indicar en quin estat està cadascuna de les candidatures (“En 

procés”, “Preseleccionat” i/o “Descartat”). 

 

 

 

4.2 Finalitzat el procés de selecció, us demanarem la vostra opinió a través d’un petit 

qüestionari. 

 

 

 

Per a qualsevol aclariment o dubte, no deixeu de posar-vos en contacte 

amb el Servei d’Orientació i Borsa de Treball del Col·legi Oficial de 

Treball Social  

orientaciobt@tscat.cat 

mailto:orientaciobt@tscat.cat

