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OPCIONS 

A- Empresa ja donada d’alta 

B- Nova empresa 

IMPORTANT: CAL TENIR L’ÚLTIMA VERSIÓ DEL NAVEGADOR, PREFERIBLEMENT CROME O 

EXPLORER  

A - EMPRESA  JA DONADA D’ALTA (procedent antiga BBDD) 

 

1- Entreu a www.clicfeina.cat 

2- Aneu a l’espai Publicació d’ofertes  laborals d’empreses 

 

 

http://www.clicfeina.cat/
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3-  Si entreu per primera vegada a Clicfeina, aneu a l’apartat Iniciar Sessió,  introduïu el 

CIF/NIF  i feu clic a Si no recordeu la contrasenya, feu clic aquí.  Seguiu les indicacions. 

 

 

 

4- Aneu al  vostre correu electrònic i obriu el missatge que heu d’haver rebut a la bústia 

d’entrada (mireu també bústia SPAM/ correu no desitjat).  Hi trobareu la vostra contrasenya.  

 Què pot passar?  

Si el correu electrònic que tenim al ClicFeina és incorrecte, us sortirà aquest missatge 

 

 

Si és així contacteu al telèfon 936684812,  demaneu per un/a tècnic/a i sol·liciteu el canvi de 

correu electrònic al gestor. Un cop actualitzat, torneu al punt 3 i feu el següent: 

-Introduïu NIF i contrasenya i així entrareu al vostre espai personal.   
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5- Si és la primera vegada que entreu, canvieu la contrasenya per una que us sigui fàcil de 

recordar. Feu clic a la icona de configuració, al costat del nom de la vostra empresa i canvieu-

la. 

 

 

 

6- Disposeu d’un menú a la part superior. Marqueu si esteu interessats a publicar i gestionar 

ofertes o també si esteu interessats a col·laborar amb l’Ajuntament acollint alumnes en 

pràctiques dels nostres cursos. 
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A l’espai Organització podreu actualitzar les dades de l’empresa, si s’escau. 

 

 

A l’espai Ofertes de feina podreu enviar-nos ofertes que , un cop validades,  seran publicades a 

la web municipal. En aquest apartat també podreu fer el seguiment de la vostra oferta.  

 

 

B- NOVA EMPRESA 

1- Entreu a l’espai Registre  
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2- Ompliu la informació que se us demani. Autoritzeu la recepció d’informació per correu i les 

condicions legals. 

 

 

 

3- El sistema entrarà automàticament al vostre espai personal. Tanqueu-lo i aneu al vostre 

correu electrònic. Rebreu un missatge amb la contrasenya. 

Torneu  a entrar amb el vostre CIF/NIF i contrasenya rebuda  

 

Seguiu els passos a l’apartat A - EMPRESA  JA DONADA D’ALTA, des del punt 5. 


