INSTRUCCIONS PER A LA INSCRIPCIÓ A LA BORSA DE
TREBALL D’ ARAN SALUT

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE
DIVERSOS LLOCS PER A l’EMPRESA PÚBLICA SANITÀRIA ARAN SALUT S.L.

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL
TEMPORAL DE DIVERSOS LLOCS PER A l’EMPRESA PÚBLICA
SANITÀRIA ARAN SALUT S.L.

1. Login i Registre

El primer que has de fer per entrar al programa de la Borsa de Treball és entrar com a usuari si
ja disposes d'usuari / contrasenya, en cas contrari hauràs de registrar-te. Per a això fes clic a
Registrar.

A la pantalla de registre has d'omplir els camps obligatoris (*) i donar-li a Registrar. En aquest
moment rebràs un correu electrònic al e-mail registrat amb un enllaç per activar el teu usuari.
Fes clic al link i ja estaràs inscrit. A continuació el programa t’enviarà a la pantalla de Connexió.
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2. Afegir Inscripció

La primera vegada que accedeixis al programa trobaràs aquesta pantalla. Fent clic al botó
Afegeix podràs realitzar la teva sol·licitud d'inscripció a la Borsa de treball. S'ha de realitzar una
per cada categoria en què et vulguis inscriure.

S'obrirà el formulari d'inscripció que està dividit en 3 seccions:
-. Dades d'identificació
No cal omplir-lo, són dades informatives i el més important és el Número d'Identificació, el
qual et servirà per fer el seguiment del procés d' informació de la Borsa de Treball.
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-. Dades Personals

Has d' emplenar cada camp amb les dades sol·licitades (aquestes serviran per contactar amb
tu, intenta tenir-les operatives) segons s' indica en el comentari que apareixerà si et poses a
sobre del camp. Tots aquells que tinguin un asterisc (*) són obligatòris i no et deixarà
continuar si no els emplenes correctament.

-. Dades d’ Autobaremació i Documentació.

A la secció d' Autobaremació i Documentació has d'indicar la puntuació total obtinguda de la
teva Autobaremació i adjuntar tots els documents obligatoris sol·licitats com s'indica en el
següent apartat [10] de Preguntes més freqüents.
Si tens una discapacitat igual o superior al 33% deuràs fer click en el quadre indicat.
Pots tenir preparada en una carpeta del teu PC, per exemple, tota la documentació obligatòria
escanejada i completada
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…

Per acabar fes clic a Guardar. Una vegada enviat el formulari rebràs en el teu mail un número
d'identificació, que et servirà per fer el seguiment del procés d'informació de la Borsa de
Treball.
-. Veure o modificar Inscripcions
Un cop realitzada la inscripció, tornaràs a la pantalla inicial i veuràs un registre amb un resum
de les dades de la teva inscripció.
. Fent clic a la lupa podràs veure totes les dades de la teva inscripció
. Fent clic al llapis podràs modificar les dades de la inscripció
. Fent clic a afegeix nou podràs afegir una nova inscripció en una altra categoria

Modificar

Veure
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