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FITXA OCUPACIÓ
ENTITAT
IVAJ

INFORMACIÓ ÚTIL
JOOP-Jove Oportunitat
És una iniciativa de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) l'objecte de la qual és la realització d'accions
d'orientació i assessorament –coaching, entrenament– per a joves d'entre 16 i 21 anys que abandonen
els estudis sense haver aconseguit completar el Batxillerat o un cicle formatiu (FP) de Grau Mitjà.
ivaj.es/va/joop

Ministeri de
SEPE
Treball i
El Servei Públic d'Ocupació Estatal, SEPE, és un organisme autònom de l'Administració General de
Economia Social l'Estat, adscrit actualment al Ministeri de Treball i Economia Social al que se li encomana l'ordenació,
desenvolupament i seguiment dels programes i mesures de la Política d'Ocupació. Es pot accedir a
ofertes d'ocupació online tant a Espanya com en l'estranger
http://www.sepe.es/contenidos/ca/personas/index.html
Garantía Juvenil
Iniciativa europea que pretén facilitar l'accés dels jóvens al mercat de treball. A Espanya s'emmarca en
l'estratègia d'Emprenedoria Jove aprovada al febrer de 2013 pel Ministeri de Treball i Economia Social.
La Recomanació sobre la Garantia Juvenil estableix que els jóvens puguen rebre una oferta d'ocupació,
d'educació o formació després d'haver finalitzat els seus estudis o quedar desempleats.
https://www.sepe.es/HomeSepe/ca/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.html
Conselleria d
´Economia
Sostenible,
Sectors

LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació)
S'encarrega de les labors d'intermediació laboral i formació a la Comunitat Valenciana. També disposa
d'ofertes i formació semipresencial (aula virtual) a través de la seua pàgina web.
Serveis Centrals:
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C/ Navarro Reverter, 2. 46004 València. Tel: 900 100 785
Productius,
Comerç i Treball http://www.labora.gva.es/ciutadania
Avalem Joves
El Pla integral de formació i ocupació per a joves 2016-2020 es una estratègia del Consell de la
Generalitat Valenciana, per a millorar la ocupabilitat dels i les joves .
Requereix inscripció prèvia en el programa ”Garantía Juvenil”.
http://www.servef.gva.es/avalem-joves
Ajuntament de
València

AGÈNCIA D´OCUPACIÓ VALÈNCIA ACTIVA
Instrument que posa en marxa activitats d'intermediació laboral amb la finalitat de proporcionar per a les
persones treballadores una ocupació adequada a les seues característiques i, també, un catáleg de
formació per a millorar les seues oportunitats laborals. I, per a les empreses, les persones treballadores
més apropiades als seus requeriments i necessitats.
Avda. La Plata, 28 Valencia 46013 Tel.: 962087454 / 962087458
http://valenciactiva.valencia.es/va
València Empren (VALÈNCIA ACTIVA)
Iniciativa de la Regidoria d'Ocupació i Emprendedoria de l'Ajuntament de València, que té com a
objectiu principal fomentar la creació de noves empreses a València, contribuint així a
incrementar l'activitat i el nivell tecnològic de les empreses valencianes.
C/ Amadeo de Saboya, 11. Valencia 46010 Tel.: 962 083 656 / 962 083 657
http://valenciactiva.valencia.es/va

Universitat
Politècnica de
València

Servei Integrat d'Ocupació - Unitat d'Ocupació Directe - UDE
Centre associat al SERVEF de la Universitat Politècnica de València. Està orientat a titulats i estudiants.
Oferixen assessorament i orientació sobre el mercat de treball, el procés de busca d'ocupació i
pràctiques en empreses.
Camí de Vera, s/n. Edifici 6 G. 1º. 46022 València. Tel: 963 877 887 - 963 877 828
http://www.upv.es/entidades/SIE/indexv.html

Universitat
València

de Observatori d'Inserció Professional i Assessorament Laboral OPAL
Servei l'objectiu del qual és la potenciació de la inserció laboral dels titulats de la Universitat de
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València.
http://www.fundacio.es/GestionOpal/AreaEmpleo/Index.asp
Ministeri d’Afers Guia interactiva sociolaboral
Socials i Agenda Informació relativa a tècniques de recerca d'ocupació, convenis, prestacions per desocupació, etc.
2030.INJUVE
Portal subvencionat pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, l'INJUVE i UGT Joventut.
http://www.injuve.es/ca/empleo/guia-interactiva-sociolaboral-para-jovenes

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
ADL

Agències de Desenvolupament Local
Es troben en la majoria dels municipis i s'encarreguen de la planificació i execució de totes les activitats
que vagen dirigides al desenvolupament socioeconòmic i la creació d'ocupació.

Ocupació
Pública

S'accedix normalment a través de processos selectius que convoquen les distintes administracions. Les
bases es publiquen en els corresponents diaris oficials (BOP, DOGV, BOE, DOUE) i els llocs estan
dividits en 4 grups (A1, A2, C1 i C2) segons la titulació exigida.
Telf. Generalitat Valenciana: 012
https://www.gva.es/va/web/temesgva/inicio/ciudadanos/ciu_busco_trabajo/
ciu_bt_empleo_publico_oposiciones_y_bolsas

Altres
organismes

Seniors Españoles para la Cooperación Técnica - SECOT
Associació sense ànim de lucre.
C/ Peu de la Creu, 19 - 3. 46001 València
http://www.secot.org/
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Portal del Servei Públic d’Ocupació Estatal - SEPE
És una pàgina que coordina el treball dels diferents serveis públics d'ocupació de l'Estat, oferint una
sèrie de serveis on-line tant a empresaris com a demandants (cercador d'ofertes, comunicació de
contractes, links als llocs web dels serveis d'ocupació de les diferents comunitats autònomes, etc.).
http://www.sepe.es/contenidos/ca/personas/index.html
Fundcrea
Fundació que opera a Alacant
http://www.fundcrea.es/
Centro Europeo de Empresas e Innovación - CEEI
Organisme promogut per l'IVACE, que promociona fonamentalment la innovació tecnològica. Oferix
cursos sobre creació d'empreses. Disposa d'una xarxa de centres amb seus, a més de a València, a
Castelló, Alacant, Alcoi i Elx.
Av. Benjamí Franklin, 12. Parc Tecnológic. 46980 Paterna
http://desarrollolocal.emprenemjunts.es/
Ventanilla Única Empresarial - VUE
Suport a emprenedors en la creació de noves empreses
C/ Poeta Querol, 15. 46002 València. Tel: 963 103 929
http://www.camaravalencia.com/va-es/
Emprenemjunts.com
Projecte de cooperació institucional la finalitat del qual és promoure i fomentar l'emprenedoria,
aglutinant al nombre més gran possible d'entitats, empreses i emprenedors interessats. Un portal que
ofereix recursos, informació i continguts de manera senzilla.
http://www.emprenemjunts.es/
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Cambres de Comerç
Les cambres de les tres províncies també informen en les seues pàgines web sobre totes les
possibilitats d'ajuda o subvenció relacionades amb projectes de creació d'empreses, així com ofereixen
assesorament presencial gratuït per a emprenedors.
http://www.camaravalencia.com/va-es/pagines/
http://www.camaracastellon.com/inicio-valencia.asp
https://www.camaralicante.com/va/
CRUZ ROJA
http://www.cruzroja.es
Fundación ONCE
http://www.fundaciononce.es/
COCEMFE
C/ Pilota Valenciana, 2 baix. 46018 València. Tel: 963 837 708 - Fax: 963 700 159
C/ Bisbe Salinas, 14 baix. 12003 Castelló. Tel: 964 223 320 - Fax: 964 223 320
C/ Cronista J. Collía, 5 baix. 03010 Alacant. Tel: 965 257 187 - Fax: 965 910 951
http://www.cocemfe.es
ASPRONA
És una Associació de Familiars Pro-persones amb discapacitat intel·lectual, l'objectiu de la qual és
millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seues famílies.
P. Albereda, 4 baix. Tel: 963 697 813. asprona@teleline.es
http://www.asprona.es
Asociación Padres y Amigos del Deficiente Auditivo - ASPAS
Servei d'orientació i inserció sociolaboral per a persones amb deficiències auditives
C/ Portal de Valldigna, 5-2a. 46003 València. Tel: 963 925 948 – Fax: 963 923 126
http://www.aspasvalencia.com
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Tuquevols.net
Portal d’orientació acadèmica i professional
www.tuquevols.net
Programa Incorpora
La inserció laboral de col·lectius en situació o risc d'exclusió social és l'objectiu del Programa Incorpora.
Integració Laboral de l'Obra Social "la Caixa".
https://www.incorpora.org/ca
Portal d’ocupació i gestió cultural Cultunet
Interesant cercador d’ocupació orientat sobre tot al món de la gestió cultural. Informació sobre formació,
pràctiques, etc.
https://empleo.ugr.es/otras-noticias/cultunet-el-portal-del-profesional-de-la-cultura/
Borses de treball És un mig que utilitzen tant empreses com organismes públics per a buscar professionals.
Quant a les bosses de l'Administració de la Generalitat, la informació es troba centralitzada en el 012
per via telefònica o bé a través d'internet, en la pàgina web de la Generalitat, - PROP-LA GUIA (hi ha la
possibilitat de subscriure's gratuïtament).
http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/busc_empleo_publico?
convocatoria=1&buscar=buscar
Les cambres de comerç també informen en els seus llocs d'internet sobre borses de treball
http://www.camaravalencia.com/va-es/pagines/inicio.aspx
http://www.camaracastellon.com/inicio-valencia.asp
http://www.camaralicante.com/index.php?l=2
Empreses
privada

Quant a l'empresa privada, cada vegada hi ha més pàgines en internet amb bosses i cercadors
d'ocupació disponibles, per exemple:
http://www.educaweb.com/
http://www.tecnoempleo.com
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https://www.milanuncios.com/?stc=cs-vibbo-home-vibbo
http://www.opositor.com
http://www.monster.es
http://www.infojobs.net
www.fiestaconsulting.com/bolsa-de-trabajo
http://www.lasonet.com/grandesalmacenes.htm
www.aedecc.com/c_comerciales/webs.asp
www.studentjob.es
Oficines
d'informació
sociolaboral

Les Oficines d’Informació Sociolaboral son punts d'informació dependents del Ministeri de Treball i
Economia Social que proporcionen assessorament gratuït sobre temes d'índole sociolaboral.

Associacions,
fundacions i
xarxes
d'ocupació

Organismes, fundacions i associacions sense ànim de lucre que s'encarreguen de proporcionar
recursos diversos relatius a la busca d'ocupació, estudis sobre el mercat laboral, etc.

Ciutat de la Justícia, Av. del Saler, 14, 46013 València
C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6. 03003 Alacant. Tel: 965 134 741
P. Ribalta, 10. 12004 Castelló. Tel: 964 759 250

Red Araña
http://www.empleoenred.org/
AfocejNovafeina
C/ Aparellador Antonio Monzó, 11 - baix esquerra. 46930 Quart de Poblet. Tel: 961 297 343
http://www.novafeina.org/index.php?lang=ca
Portal de Empleo de la Fundación PATIM
Pl. Tetuán, 9-3º. 12001 Castelló. Tel: 964 214 593
C/ Guillem Despuig, 9. 46018 València. Tel: 963 824 671. (sols ludopaties)
http://www.patim.info/index.php
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Web social d’ocupació de FUNDEUN
Web de la Fundación Empresa Universidad de Alicante. Ofereix la possibilitat de videopresentacions.
https://fundeun.es/
Redes Sociales

Infocampus
Xarxa social universitària. Compta amb una secció d'ocupació amb tauler d'anuncis
https://www.uji.es/perfils/estudiantat/?urlRedirect
Friends&job
Facilita als joves el contacte amb altres candidats i amb les pròpies empreses
http://www.friendsandjob.com
YesWeCampus
No garanteix una ocupació, sinó que proposa vendre productes per a obtenir uns ingressos mentre
s'estudia
https://www.facebook.com/yeswecampus
Bewanted
Plataforma desenvolupada per un grup d'experts en selecció de personal
https://www.bewanted.com/
Volvemos.org
Projecte que té com a objetiu facilitar el retorn del talent a Espanya i generar les oportunitats per a que
las persones que estan fora poden tornar i desenvolupar el seu potencial profesional.
http://volvemos.org/
Trabajarenlopublico.com
Red social dirigida a persones que vullguen desenvolupar el seu futur laboral en les administracions
públiques
https://trabajarenlopublico.ning.com/

Formació

Fundae (Fundación Estatal para la formación en el empleo)
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contínua per a És un organisme a nivell estatal (compost per representants d'empresaris, Administració i treballadors),
encarregat de la gestió dels recursos públics destinats a formació contínua per a treballadors.
treballadors
https://www.fundae.es/
Emagister
Aquest portal també pot resultar una ferramenta útil a l'hora de buscar formació especialitzada
(informació detallada sobre cursos de formació ocupacional o contínua en tot Espanya, tant presencial
com a distància).
http://www.emagister.com
Per la seua banda, tant les organitzacions sindicals com les empresarials disposen d'amplis programes
de formació contínua.
CCOO
A través de la Fundació FOREM
http://www.forem.es
UGT
http://www.ugt-pv.es/cms/
USO
http://www.uso.es
Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana
http://www.camarascv.org/index.php?idioma=2
Fires i salons

FormaEmpleo
La feria FormaEmpleo s'ha convertit ja en cita habitual, des de l'any 1999, en el camp de l'oferta
formativa i l'ocupació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
Avda. de las Ferias s/n. 46035 València. Tel: 963 861 100
http://www.feriavalencia.com/

ETT

Empreses de Treball Temporal
Són empreses dedicades a posar a disposició d'una altra empresa usuària treballadors contractats per
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elles. El treballador està vinculat a elles per un contracte de posada a disposició
Pràctiques en
empreses

Universia
Es el portal de la xarxa d’universitats. Ofertes d’ocupació, pràctiques en Espanya i l’estranger...
http://www.universia.es/index.htm
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