
 

 

C/ Sant Pere 49 baixos
43120 Constantí

Oficina Municipal de Treball de Constantí

CONTACTE Horari d´atenció al public: 
dimarts i dijous matins 

Telèfon: 610737195
Email: oficinadetreball@constanti.cat

DEMANA’NS CITA PRÈVIA

O F I C I N A

 T R E B A L L

Municipal de

de Constantí



Cal demanar cita prèvia a la borsa de treball per 
realitzar una entrevista personal trucant per telèfon al 
610737195 o per c/e: oficinadetreball@constanti.cat

I aportar la documentació necessària:

◊  Original i fotocòpia del DNI/NIE.

◊  Currículum actualitzat amb fotografía recent.

◊  Fotocòpia vida laboral actualitzada. 
     Per demanar-la truqueu al 901502050.

◊  Fotocòpia targeta de demanda d´ocupació.

◊  Original i fotocòpies de titulacions, carnets, etc.

◊  En cas de discapacitat, fotocòpia del 
      certificat ICASS.

Cal complir amb els acords realitzats amb els
tècnics i mantenir actualitzada la informació
referent a la recerca.

L’Oficina Municipal de Treball de Constantí és un servei 
municipal totalment gratuït dirigit a les persones en 
procés de recerca de feina i a les empreses de la zona.

El principal objectiu és facilitar el contacte entre 
persones que busquen feina i empreses amb necessitats 
de contractar personal. A més, pretenem millorar 
l’ocupabilitat del municipi i potenciar la formació de 
les persones usuàries que a la vegada són residents 
empadronats al nostre municipi.

◊  Manteniment d’una borsa de treball activa. 
      Servei d’intermediació laboral dirigit a candidats/es que 
      cerquen feina i empreses que busquen treballadors/es 
      amb diferents perfils professionals.

◊  Suport per fer o modificar el curriculum.

◊  Assessorament respecte altres tècniques de recerca 
      de feina: carta de presentació, entrevista de selecció, 
      proves de selecció, etc.

◊  Orientació laboral sobre recursos de formació, titulació 
      reglada i no reglada, canals de recerca de feina, etc.

◊  Club de la feina: consulta guiada d’ofertes de treball. 
      Actualització setmanal del llistat d’ofertes extretes de 
      la premsa, el DOGC, BOPT, oficines del SOC, ETT, borses 
      de treball digitals, etc.

◊  Prospecció d’empreses i gestió d’ofertes.

◊  Persones en situació d’atur (de Constantí).

◊  Persones en situació de millora de feina (de Constantí).

◊  Empreses que busquen personal.

◊  Qualsevol persona que desitgi informació relacionada 
      amb la formació,  tècniques en recerca de feina 
      i orientació per a l´ocupació.

Aquest servei gratuït ofereix l’oportunitat de fer una 
recerca de personal en funció del perfil sol·licitat.

El telèfon de contacte és el 610 73 71 95 o 
també podeu enviar un correu electrònic a 
oficinadetreball@constanti.cat

A qui va adreçat? Empresaris:

Què és?

Serveis que s’ofereix: Persones interessades:O F I C I N A

 T R E B A L L

Municipal de

de Constantí


