PORTALS DE RECERCA DE FEINA PER INTERNET
PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
www.portalento.es
Tipus de web: Portal d’ocupació per a les persones amb discapacitat creat per la fundació
ONCE. Connectat amb el portal genèric sobre el mon de la discapacitat www.discapnet.es
de la Fundació ONCE.
Serveis oferts:
- Borsa de treball per a persones amb discapacitat, permet recerques per província i
ocupació.
- Inscripció del currículum on-line.
- Eines d’orientació on-line: com fer un CV, una carta de presentació, informació sobre el
mon laboral (legislació, conciliació laboral), etc.
- Informació sobre convocatòries públiques d’ocupació amb reserva de places per a
persones amb discapacitat.
- Amplia oferta de cursos propis, amb metodologia presencial i on-line.
Informació complementària:
- Informació sobre els diferents convenis col·lectius vigents en cada sector d’activitat.
- Informació sobre certificació de la discapacitat.
- Informació sobre ajuts.
- Notícies del sector.
Accés: No cal enregistrar-se per presentar candidatura a les ofertes de treball o sol·licitar
cursos de formació.
www.mercadis.com
Tipus de web: Portal de serveis per a l’ocupació de persones amb discapacitat creat per la
Fundació Telefónica.
Serveis oferts:
- Borsa de treball per a persones amb discapacitat, que permet recerques per província i
titulació.
- Registre de currículum on-line.
- Es poden fer recerques en funció del propi perfil.
Informació complementària:
- Informació d’interès sobre treball i discapacitat: aspecte jurídics, incentius a la contractació,
mesures alternatives, etc.
- Notícies sobre treball i discapacitat.
Accés:
- Cal enregistrar-se per donar d’alta un currículum i per presentar candidatura.
- Es poden fer recerques en funció del propi perfil.

www.fundacionadecco.es
Tipus de web: Portal d’ocupació de la Fundació Adecco, adreçat a col·lectius amb especials
dificultats d’inserció laboral (persones amb discapacitat, majors de 45 anys, víctimes de
violència de gènere, dones amb càrregues familiars no compartides, etc.)
Serveis oferts:
- Borsa de treball per a persones amb discapacitat, permet recerques per província i sector
d’activitat.
- Registre i inscripció del currículum on-line.
- Oferta formativa amb cursos específicament adreçats a persones amb discapacitat.
Informació complementària:
- Informació sobre participació en projectes de responsabilitat socials corporativa...
- Informació sobre projectes de cooperació internacional.
- Publicació d’informes i notícies del sector.
- Informació sobre legislació i bonificacions.
Accés: Cal enregistrar-se per donar d’alta un currículum i presentar candidatura a les
ofertes de feina.
www.disjob.com
Tipus de web: Portal d’ocupació per a les persones amb discapacitat.
Serveis oferts:
- Ata de candidats i empreses gratuïta.
- Borsa de treball per a persones amb discapacitat, permet recerques amb diversos
paràmetres (Categoria, província, nivell vacant, estudis, experiència mínima, tipus de
contractes, jornada).
- Inscripció del currículum on-line i possibilitat de penjar el vídeo presentació.
- Informació sobre convocatòries públiques d’ocupació amb reserva de places per a
persones amb discapacitat.
Accés: No cal enregistrar-se per consultar les ofertes existents, però sí cal fer-ho per
presentar candidatura o inserir el CV.
www.ecom.cat
Tipus de web: Web del moviment associatiu ecom integrat per organitzacions de persones
amb discapacitat física.
Serveis oferts:
- Serveis d’Integració Laboral (SIL) per afavorir la inclusió en el mercat laboral d’aquest
col·lectiu.
- Ofereix altres serveis en l’àrea de l’educació, la salut, l’esport i el lleure, la sensibilització, la
defensa dels drets, la vida independent i projectes internacionals.
Informació complementària: Llistat de més de 175 entitats (quasi totes es troben a
Catalunya) de persones amb discapacitat física en general i de patologies que poden
provocar mobilitat reduïda.
Accés: Per rebre orientació laboral específica per al col·lectiu, cal adreçar-se al Servei
d’Integració Laboral (SIL) d’ecom més proper.

www.discapacitados.org.es
Tipus de web: Directori de webs de discapacitats classificats en els següents apartats:
accessibilitat, associacions, discapacitat i tipus de discapacitats, ocupació, empreses i
proveïdors, serveis socials i recursos.
http://empleo.trovit.es/index.php/cod.search_jobs/what_d.discapacidad/
Tipus de web: Portal d’ocupació genèric. Vincle directe a les ofertes específiques per a
persones amb discapacitat del portal de feina empleo.trovit.es.
Accés: Cal donar-se d’alta com a candidat/a del portal
es.trabajo.org/ofertas-empleo/discapacidad
Tipus de web: Portal d’ocupació genèric. Vincle directe a les ofertes específiques per a
persones amb discapacitat del portal de feina www.trabajo.org.
Accés: Cal donar-se d’alta com a candidat/a del portal
Font: Servei d’Ocupació de Catalunya

