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Nous canvis a Barcelonès Jove Net | Com inscriure’s a un taller del
Centre Europa Jove o del CIREJ
Des de Barcelonès Jove iniciem aquest 2013 amb més força que mai. Hem modificat la nostra plataforma per
ajudar als usuaris de la pàgina a realitzar diversos tràmits de forma més còmoda.
Vols participar en algun taller d’ocupació o de mobilitat internacional? Vols inscriure’t a una oferta de treball?
T’agradaria demanar una assessoria de formació?
Per realitzar qualsevol d’aquests tràmits has d’estar inscrit a www.barcelonesjove.net [1]

Quins avantatges em proporciona estar inscrit com a usuari a
Barcelonès Jove?
Una vegada t’hagis enregistrat a la nostra pàgina web i omplert tots els camps (Dades Personals, Dades
Laborals i Dades Butlletins) podràs:

Inscriure’t a un o més tallers, sense necessitat d’omplir un formulari cada cop
Inscriure’t a una oferta de treball telemàticament, sense necessitat d’haver de trucar a la Borsa
d’Ofertes o d’haver d’omplir un formulari per cada oferta que t’interessa
Demanar una assessoria de mobilitat, ocupació, formació, etc. sense necessitat d’omplir cap formulari
Una vegada t’has donatd’alta com a usuari de www.barceloensjove.net [2], TOT ÉS MÉS FÀCIL!

Com inscriure’s a un taller del Centre Europa Jove o del CIREJ?
Si veiem un taller que organitza el Centre Europa Jove o el CIREJ i ens volem inscriure, només cal que fem clic a
la rodoneta verda que diu “Inscriu-te aquí”:
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Si som usuaris de Barcelonès Jove, només haurem d’iniciar sessió. Si encara no estem registrats, hem de fer
clic en aquesta opció i donar-nos d’alta al portal.
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Si continuem amb la inscripció al taller, potser us trobareu amb aquest missatge. És important que ompliu
les vostres dades personals al compte d’usuari per poder participar en qualsevol dels tallers o de les
activitats que organitzem.

Una vegada hàgiu seguit aquests passos, veureu que us deixa inscriure al taller sense problema. De fet, a
partir d’aquí us podreu inscriure a tots els tallers només a un cop de clic, sense necessitat d’omplir cap
formulari. El mateix passarà ambles ofertes de treball, ja us podreu inscriure sense necessitat d’omplir un
formulari per a cada registre.
Recordeu que si teniu qualsevol consulta referent a aquests tràmits, podeu contactar amb
comunicaciojove@barcelones.cat [3] o trucar al 93 5679751.

Informació relacionada |
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