ACCÉS A LA BORSA DE TREBALL
Opció 1. Si no tens signatura electrònica:
-

Has d’emplenar el Formulari de Protecció de dades
Dirigir-te a la nostre entitat per a lliurar-lo. Demana cita prèvia aquí.

Opció 2. Si tens signatura electrònica:
-

Ens has de fer arribar el Formulari de Protecció de dades, emplenat i amb la signatura electrònica, al
correu borsatreball@barberapromocio.cat, indicant en l’assumpte el número d’oferta de treball en la
que voldries participar.

-

Per donar-te les claus d’accés a la borsa de treball, també ens has de facilitar la teva data de naixement.
Un cop haguem rebut aquesta informació, et farem arribar al teu correu electrònic les teves claus d’accés
perquè puguis acabar de completar les teves dades de currículum i així participar de les ofertes de treball.
Si ho desitges pots canviar la teva contrasenya per tal que et sigui més fàcil recordar-la.

-

Un cop tinguis les teves claus d’accés, hauràs de seguir les següents indicacions per accedir

A través de l’opció Borsa de treball Ofertes laborals del web de Barberà Promoció
(www.barberapromocio.cat) podràs accedir a l’Actualitza’t:

USUARI: Posa el teu DNI (lletra en majúscula i sense espai ni guió)
CONTRASENYA: la 1ª vegada que accedeixis, canvia la que et donem per una personal
Posteriorment, clica el botó CONNECTAR.

Si les claus d’accés són correctes, t’apareixeran les següents icones:
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Recorda que, sempre que ho desitgis, podràs actualitzar les teves dades via online a partir de connectar-te a
l’Actualitza’t amb les claus d’accés.
En el termini d’un mes, a comptar des de la data d’enviament de les teves claus d’accés, has de completar les teves
dades de currículum. En cas de no fer-ho, entendrem que no vols formar part de la nostra base de dades.

Per més informació: tel. 662 314 398. Horari de 9:00 a 14:00 de dilluns a divendres
Cr. de la Torre d’en Gorgs, 40 - 08210 Barberà del Vallès.
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