ETT(Empreses de Treball Temporal)
Borses de Treball privades

ETT (Empreses de Treball Temporal)

> Buscador de ETT [1]

Les ETT són empreses privades intermediàries entre:
- Una empresa client que necessita treballadors/es de forma temporal
- Persones que busquen feina.
La seva principal funció es reclutar personal i fer la selecció d’aquells perfils professionals que els demanen per
tal de garantir la posterior inserció de persones dins del mercat laboral.
Per accedir a les ETT’s cal adreçar-se personalment per tal de formar part de la seva Borsa de treball.
Borses de Treball privades > Buscador de Borses de Treball [2]
En l’àmbit privat podem trobar empreses que es constitueixen com a Borses de Treball presencials on ofereixen
ofertes laborals als usuaris.
Aquestes empreses son un intermediari entre el treballador que busca feina i les empreses que tenen vacants
dins les seves instal•lacions. A més, realitzen assessorament ocupacional i orientació.
També existeixen empreses que encara que siguin privades realitzen una tasca social i utilitzen part dels seus
recursos en l’ocupació i faciliten l’accés al món laboral a persones que pertanyin a col•lectius d’exclusió social.
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Links:
[1] http://www.portalett.com/
[2] https://goo.gl/4viuxr
[3] https://www.barcelonesjove.net/linksjoves/links-joves/treball/borses-de-treball/empreses-de-treball-temporal/
buscador-dempreses-de[4] https://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/randstad.pdf
[5] https://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/adecco.pdf
[6] https://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/insercoop.pdf
[7] https://www.barcelonesjove.net/links/2314/Empreses de Treball Temporal
[8] https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2753/Serveis Locals d'orientació Laboral
[9] https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2751/Orientació Laboral per a Joves
[10] https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2750/Orientació Laboral
[11] https://www.barcelonesjove.net/mapajove/2747/Oficines de Treball de la Generalitat (OTG)
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