Ajut per resoldre els errors/dubtes més freqüents del funcionament del nou aplicatiu
de la Borsa de Treball:
• Si esteu utilitzant el navegador d’Internet Explorer i teniu problemes d’accés o
d’introducció de dades, us aconsellem que treballeu amb el Mozzilla Firefox.
• Les dades assenyalades amb un asterisc són de caràcter obligatori, per tant, si
les deixeu en blanc o les ompliu incorrectament, no us deixarà continuar.
• Si qualsevol dels requadres de dades es posa de color vermell, indica que heu
entrat les dades de forma incorrecta, o bé, l’heu deixat en blanc. Caldrà revisar
el camp en qüestió.
• Si teniu problemes amb el camp per indicar la vostra data de naixement, us
aconsellem que no utilitzeu el calendari adjunt i entreu la data amb el teclat
seguint el format: dd/mm/aaaa
• Si la vostra població no surt al desplegable assenyaleu una de les cinc opcions
de l’inici, segons la província on us trobeu. (1.Altres Lleida, 2.Altres Tarragona,
3. Altres Barcelona, 4. Altres Girona, 5. Altres)
• Si teniu problemes per passar a la següent pantalla després d’introduir
l’experiència laboral, premeu dos cops l’opció “Següent”, mai premeu l’opció
“Enrere” ja que us portarà a la pantalla anterior, no guardarà les dades i les
haureu de tornar a introduir.
• Si no us guarda les dades en el moment d’introduir el currículum us
recomanem que poseu el mínim de dades exigides i les guardeu, fins donar‐vos
d’alta. Si esteu molta estona amb la pàgina oberta aquesta caduca i es tanca.
Després, i un cop donats d’alta a l’aplicatiu de la Borsa, accediu al vostre perfil
de candidat i modifiqueu, o bé, amplieu la informació del vostre currículum.
Sobretot sempre que feu qualsevol canvi premeu la pestanya “Modificar” que
hi ha al final de pantalla per a que l’aplicatiu guardi els canvis (si no ho feu, no
guarda cap modificació).
• Qualsevol problema que no pugueu resoldre amb aquestes indicacions, ens ho
feu saber a les següents adreces de correu electrònic:
o treball@garrigues.cat
o treball1@garrigues.cat
Ens posarem en contacte amb vosaltres per solucionar el problema.
• Us recordem que podem ajudar‐vos a entrar el vostre currículum des del servei
de la Borsa de Treball, demanant cita prèvia al 973142658.

