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Adecco és una empresa que treballa amb l’objectiu de
millorar, tant la gestió dels RRHH en els nostres clients,
aportant flexibilitat i competitivitat, com la carrera
professional de persones en situació de recerca de feina o
d’aquelles que apostin per una millora laboral.

. 

Qui som?



Oferim un servei integral en la gestió de Recursos 
Humans: 

. 

Quina es la nostra activitat?

- Treball Temporal
- Selecció 
- Externalització de serveis                               
- Formació- Formació
- Outplacement 
- Fundació Adecco (RSC)



Que t’ofereix Adecco?

Incorporació directa. Via d’accés 
a importants Empreses de la
Zona

Treball temporal

Programa de beneficis socials:
Adecco Ventajas

Zona

Orientació laboral. Tallers gratuits 
www.laredvolucionadecco.com

Gestió candidatura: adecco.esadecco.es

Access a  formació. 
Escoles Professionals 



Relació contractual

EMPRESA
USUARIA

COL.LABORADOR

E.T.T.
Rel. Mercantil

CPD

Treball Temporal

Equiparació salarial

La Llei 29/1999 va incorporar la equiparació salarial. 
Mitjançant aquesta esperada reforma de la Llei 14/94, 
van desaparèixer  les diferències que podien existir 
entre un treballador contractat per la pròpia empresa 
i un treballador contractat per la seva Empresa de Treball Temporal.
Aquesta evolució del sector va beneficiar a tots.

Tipus de contractació
- Acumulació de tasques
- Substitució de treballadors
- Preselecció
- Obra o Servei 



Selecció de personal

Selecció

A través del procés de selecció els candidats son reclutats i 
seleccionats per ser contractats  directament per la empresa client. 
Oferim oportunitats a aquelles persones que o bé per millora 
professional o per altre circumstancia només li interessa accedir a 
ofertes de caràcter estable



La Recerca de Feina, 
consells des d’ 

Adecco 



Prepara’t per 
buscar 

Buscar una feina, és una feina en sí mateix!

buscar 
feina!!



Prepara un bon CurrículumPrepara un bon Currículum
+60% incomplerts o  no actualitzats+60% incomplerts o  no actualitzats



On puc enviar el meu CV?On puc enviar el meu CV?
Aquest ha de ser el primer dels teus passosAquest ha de ser el primer dels teus passos

SERVEIS QUE OFEREIX:
Cursos de Formació Ocupacional
Orientació Laboral
Seguiment d’ofertes
Subsidis



On puc enviar el meu CV?On puc enviar el meu CV?
Contactes PersonalsContactes Personals

El millor i més efectiu mètode de recerca de 
feina!!!



� Premsa Local Premsa Local Premsa Local Premsa Local 

� Premsa Nacional Premsa Nacional Premsa Nacional Premsa Nacional (La Vanguardia, El Periódico, Segundamano, …)

� Revistes EspecialitzadesRevistes EspecialitzadesRevistes EspecialitzadesRevistes Especialitzades

On puc enviar el meu CV?On puc enviar el meu CV?
Consulta  periòdica d’ anuncis en PremsaConsulta  periòdica d’ anuncis en Premsa

� Revistes EspecialitzadesRevistes EspecialitzadesRevistes EspecialitzadesRevistes Especialitzades

� Altres Altres Altres Altres (20 minutos, QUÉ, Metro, …)

Respondre a les Ofertes en un termini màxim de 5 dies
Carta Presentació – detall de referència CV Adaptat a l’Oferta



POSITIU: Et veuran com una 
persona activa, interessada en 
treballar, dinàmica, amb iniciativa, …

CANDIDATURA 
ESPONTÀNIA

On puc enviar el meu CV?On puc enviar el meu CV?
Visita a  EmpresesVisita a  Empreses

NEGATIU: No sempre ens rebrà 
l’interlocutor desitjat

ESPONTÀNIA



� Cambra de Comerç

� Pàgines Grogues

� Col�legis Professionals

On puc enviar el meu CV?On puc enviar el meu CV?
Per obtenir Informació sobre empreses...Per obtenir Informació sobre empreses...

� Col�legis Professionals

� Associacions empresarials

� Ajuntaments

� ....



¿ ¿ ¿ ¿ QUÈ OFEREIXEN? QUÈ OFEREIXEN? QUÈ OFEREIXEN? QUÈ OFEREIXEN? 

� Incorporar-te al món laboral,  en ocasions, sense necessitat 
d’experiència prèvia

On puc enviar el meu CV?On puc enviar el meu CV?
Empreses de Treball Temporal / ServeisEmpreses de Treball Temporal / Serveis

� Adquirir experiència en diferents sectors d’activitat

�Possibilitat d’un contracte estable



� Accessible a tots

� Àgil

Tots els perfils i sectors

Adecco.es 

Infojobs.es

Infoempleo.es

Monster.es

Laboris.net

Trabajofacil,es

On puc enviar el meu CV?On puc enviar el meu CV?
Portals de Feina i Xarxes socials Portals de Feina i Xarxes socials 

� Tots els perfils i sectors Todotrabajo.es

Mercadodetrabajo.es

Linkedin

Facebook

Twitter

...



� Associacions d’estudiants, Dones, …

� Fundacions

On puc enviar el meu CV?On puc enviar el meu CV?
Altres fontsAltres fonts

� Centres Formatius

� Sindicats

�Borsa treball comarca



� Pla de Seguiment de cada acció realitzada

� Establiment del Timming

Com m’organitzoCom m’organitzo??

La Clau de l’èxitLa Clau de l’èxit

� Establiment del Timming

ON QUAN I A QUI RESULTAT
PRÒXIMES 
ACCIONS

-Empresa

-Associació

-Fundació

-…

- Data

- Direcció

- Telèfon

- E-mail

- Contacte

-No seleccionen 
personal

-Em trucaran per 
entrevista

-Em diuen que truqui 
al cap d’un mes

-Trucar al cap de 
2 mesos



www.adecco.es

Adecco Igualada
Av. Barcelona nº 40
Tel. 938041011

Mjose.mingorance@adecco.com


