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1. A WEB 2.0 

 

A web 2.0 é un concepto acuñado pola editorial O´Reilly Media co que se 

trata de explicar a evolución das aplicacións tradicionais da internet cara a 

outras enfocadas ao usuario final. Algúns exemplos son as redes sociais, 

publicar comentarios ás noticias nos xornais dixitais, publicar un vídeo en 

Youtube, etc. A web 2.0 non é un simple cambio na tecnoloxía, é un 

cambio de paradigma da rede. Fronte á comunicación tradicional na que o 

usuario se limita a recibir contidos publicados por outros (por exemplo, na 

televisión) a web 2.0 permite expresarse e opinar, intercambiar información 

ou crear coñecemento. As redes sociais son plataformas xurdidas ao 

amparo da web 2.0 e ilustran a súa filosofía. Baséanse nun perfil persoal de 

usuario/a que serve para interactuar con outros usuarios e intercambiar 

contidos con eles.  

 

A irrupción das redes sociais 

supuxo un cambio moi importante 

na procura de emprego e o 

recrutamento. En moi poucos anos 

pasamos dunha posición pasiva 

por parte da persoa candidata, 

onde a procura de emprego se 

limitaba a contestar a ofertas que 

as empresas publicaban nos 

medios impresos e portais de emprego (os denominados portais 1.0) a unha 

posición activa onde a persoa candidata non espera a que xurdan as ofertas 

senón que as busca mediante a rede de contactos e as redes sociais. 

 

Algúns datos sobre o uso das redes sociais na procura de emprego e 

recrutamento arroxados polos estudo Informe 2013 Infoempleo – Adecco: Redes 

sociales y mercado de trabajo suxírennos que:  

 

 Un 64% dos profesionais de RRHH considera que un candidato 

activo en Redes Sociais ten máis oportunidades laborais. 
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 O estudo confirma que as redes sociais consolídanse como un apoio 

fundamental na procura de profesionais por parte dos recrutadores e 

unha vía máis para acceder a ofertas de emprego por parte das 

persoas candidatas. 

 

 70% dos candidatos, un 20% máis que no 2011, recoñece buscar 

emprego a través das redes sociais. 

 

 Durante os dous últimos anos, a evolución dos candidatos que se 

inscribiron nunha oferta de emprego coñecida a través das redes 

sociais aumentou case un 25% respecto de 2011 e alcanza o 66%. 

 

 Facebook ocupa a primeira praza, en canto a usuarios activos, cun 

88%, seguida de Linkedin cun 60% e Twitter cun 49%. 

 

 En 2013 case 6 de cada 10 empresas utilizou este medio para reclutar 

candidatos (un 57%) fronte a un 49% que o fixo en 2011. 

 

 

1.1  VANTAXES E DESVANTAXES DA PROCURA DE 

EMPREGO NA REDE. 

 

Buscar emprego por internet converteuse nunha das formas máis rápidas e 

fáciles de contactar coas empresas e conseguir que a nosa candidatura 

incorpórese aos procesos de selección para a consecución dun emprego. Os 

tempos cambian e as novas tecnoloxías incorporáronse tamén ao mercado 

de traballo.  

 

Internet pode ser un gran aliado para atopar ofertas de emprego. Pódese 

acceder a ela de forma gratuíta, nalgunhas bibliotecas públicas, Concellos, 

Universidades que poñen a disposición do usuario un computador para 

navegar. As opcións que facilita o ciberespazo en cuestións laborais son 

eficaces e proporciónannos aforro de tempo, a condición de que sigamos 

unhas pautas. 
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 Vantaxes de buscar emprego por Internet: 

 

 Existen numerosas páxinas que se dedican a publicar ofertas traballo. 

 

 Adoitan permitir a inserción do currículo na páxina, creando así unha 

base de datos para os que buscan traballo como para os que ofrecen 

(empresas). 

 

 Permítenos coñecer mellor as empresas ás que nos ofrecemos, 

mediante as súas páxinas WEB e os seus departamentos de Recursos 

Humanos. 

 

 A recepción dos currículos é inmediata. 

 

 

 Desvantaxes a ter en conta: 

 

 O máis importante é ter unhas nocións básicas sobre Internet, aínda 

que se os teus coñecementos son escasos, existen Asociacións e 

ONG,s que poden facilitarche a formación necesaria de forma clara e 

rápida. 

 

 Non se coñece como están xestionadas as bases de datos, se están 

actualizados os datos e descoñécese que incidencia ten estes medios 

na empresa. 

 

 É necesario ter acceso a un correo electrónico con asiduidade, xa que 

as empresas poden contestar as candidaturas a través de email. 

Tamén é necesario para inscribirse en portais de emprego. 
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2. O CURRÍCULUM VITAE 2.0 

Un C.V. 2.0 pódeche axudar crear unha boa primeira impresión, e é unha 

boa forma de empezar coa construción da nosa marca persoal xa que a 

URL que xere estará sempre dispoñible na Rede e lista para aparecer nas 

procuras e é esa, precisamente, a diferenza fundamental co C.V. 

tradicional. Unha das vantaxes é que ten un gran potencial de difusión, 

unha característica indispensable para a procura de emprego nunha 

contorna global 

A día de hoxe, o C.V. 2.0 é indispensable para ter actualizado o noso perfil 

profesional e promocionarnos a través das redes sociais. O C.V. tradicional 

está en declive e o 2.0. en auxe. Un C.V. 2.0 pódeche axudar nesa primeira 

impresión xa que a URL que xere estará sempre dispoñible na Rede e lista 

para aparecer nas procuras e é esa, precisamente, a diferenza fundamental 

co C.V. tradicional.  

Unha das vantaxes é que ten un gran potencial de difusión, unha 

característica indispensable para a procura de emprego nunha contorna 

global. 

 

2.1 PLATAFORMAS PARA A CREACIÓN DUN 

CURRICULUM 2.0 

As páxinas que che ofrecen abrir un C.V. son moi numerosas, aquí 

propoñémosche algunhas delas: 

1. About.me https://about.me/: é un servizo que nos permite crear 

unha 'tarxeta de presentación' do noso perfil á que lle podemos 

conectar todas as nosas contas en redes sociais, blogs e sitios 

webs personais. É fácil de usar e nuns poucos minutos poderemos 

abrir e completar unha conta. 

 

https://about.me/
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2. CVgram https://cvgram.me/: permítenos importar os nosos datos 

desde Facebook ou LinkedIn polo que nos aforramos o labor de 

completar campos de información. O aspecto máis destacable 

desta plataforma é o feito de como presenta as habilidades de 

cada usuario e as súas experiencias laborais creando un gráfico 

circular que explicará cada aptitude segundo pasamos o cursor 

por encima delas. 

 

3. Visualize.me http://vizualize.me/: esta ferramenta converte o teu 

currículo nunha infografía que aporta un resumo virtual de todas 

as túas capacidades. Os datos extráeos de LinkedIn polo que 

convén que teñas todos os apartados desta rede debidamente 

compilados. 

 

4. CV Maker (https://cvmkr.com ): Permite crear un currículum 

sinxelo en formato HTML, PDF ou Texto.  

 

5. Comoto http://www.comoto.com: Con posibilidade de elixir 

entre varias plantillas e importar datos da rede profesional 

LinkedIn, está dispoñible en varios idiomas e intégrase co 

formato Europass. Os resultados poden exportarse en doc e pdf, 

así como divulgarse vía url, como a maioría. 

 

6. CuVitt http://cuvitt.talentkey.io: CuVitt preséntase coma unha 

ferramenta que xera un “curriculum intelixente que te representa 

ó 100%” a partir dos teus coñecementos e habilidades.  

 

7. CVOnline https://cvonline.me/es/: Cvonline.me é outra 

ferramenta para dotar ó teu currículum dun formato que o faga 

completamente diferente ó dos outros candidatos, a ferramenta é 

totalmente de balde e está dispoñible en 6 idiomas. Unha vez o 

candidato recheou os seus datos de contato, experiencias laborais, 

estudos e idiomas e outras informacións relevantes (como 

referencias, habilidades tanto persoais como profesionais, 

experiencias complementarias, cartas de presentación, etc.) 

https://cvgram.me/
http://vizualize.me/
https://cvmkr.com/
http://www.comoto.com/
http://cuvitt.talentkey.io/
https://cvonline.me/es/
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aplícase un deseño por defecto, pero o usuario pode escoller o seu 

de entre máis de 20 modelos de currículum profesionais, 

chamativos e diferentes (esta cifra é provisional xa que cada mes 

se engaden novos modelos). Ó finalizar este proceso, o usuario 

recibe un enlace personalizable e un código QR que dá acceso ó 

seu currículum vitae online e que pode usar nas súas 

candidaturas, xa sea vía email, mediante formularios, ou ideando 

unha nova fórmula como crear tarxetas de visita co código QR ou 

engadir o código QR no seu currículum versión PDF. 

 

8. Europassmaker http://www.europassmaker.com: Esta aplicación 

española con conta en Twitter, @europassmakerES, informa que 

xa facilitou a creación de 20.000 currículos. Algunhas empresas e 

organismos solicitan o curriculum en formato Europass nos 

procesos de selección, unha forma estandarizada de presentar as 

capacidades e cualificacións. Como outros servizos 2.0, 

Europassmaker crea e garda o CV na nube para actualizalo e 

compartilo fácilmente en formato papel ou en formato 

electrónico, tamén mediante un código QR, e mediante varias 

plantillas. 

 

2.2 O VIDEOCURRÍCULUM 

Outra ferramenta moi útil para diferenciarte do resto de candidatos é o 

videocurrículum, unha grabación de entre 60 segundos e 3 minutos de 

duración na que a persoa candidata se presenta a si mesma ante a cámara. 

Cun único videocurrículum ben preparado podes conseguir que decenas de 

empresas te vexan e se familiaricen contigo e co teu xeito de comportarte. 

Nun videocurrículum tes a posibilidade de subliñar aquelas calidades que 

poderían pasar desapercibidas nunha entrevista, onde o empregador leva a 

voz cantante. 

 

 

 

http://www.europassmaker.com/
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Non se trata de repetir a información que aparece no teu CV. O 

videocurrículum parécese máis a unha carta de motivación, xa que aporta 

un factor persoal e diferencial coa intención de inclinar a decisión dos 

empregadores ao teu favor.  

Algúns consellos para a elaboración dun videocurrículum: 

 Conta de onde vés: que estudaches, que te motiva, que experiencias 

profesionais ou pre-profesionais tes e que pensan os teus antigos 

xefes de ti como profesional. 

 

 Explica o tipo de traballo ao que aspiras, como concibes a túa futura 

carreira profesional e a que factores lle das unha maior importancia. 

Podes nomear o tipo específico de postos que desexas ocupar. 

 

 Se sabes linguas,  algún idioma estranxeiro, non é ningunha tontería 

utilizalo durante o vídeocurrículum. 

 

 Hai certas profesións máis propensas ao uso de videocurrículum. 

Para empezar, todas aquelas en as que priman o don de xentes e unha 

boa imaxe: periodismo, relacións públicas, márketing, ventas, 

interpretación. Sen embargo, xente tan distinta coma un 

emprendedor, unha estudiante ou titulado en busca de práticas, poden 

obter enormes beneficios dun videocurrículum. 

 

 Lembra que se trata dun espazo no que, por breve que sexa, ti tes as 

rendas do discurso e podes desenvolver todas as túas dotes de 

persuasión. 

 

Os videocurrículuns consideránse unha boa demostración de seguridade 

nun mesmo, proactividade e familiaridade cas novas tecnoloxías. Sen 

embargo, práticamente nengunha empresa do noso país esixe presentacións 

deste tipo, así que si fas uso delas, que sexa con decisión. Facer un 

videocurrículum non é unha tarea sinxela. 
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Algunhas regras á hora de gravar un Videocurrículum. 

 

1. Debes ter en conta que seguramente o vídeo non che saia ben á 

primeira. 

 

2. Acostúmate a verte en pantalla, reláxate e sigue intentándoo ata que 

te vexas dentro do papel. Recorda que a persoaxe es ti. 

 

3. É fundamental que te comportes de forma natural, porque aínda que 

escondas o teu carácter, a túa forma de atuar acabará descubríndose 

antes ou despois. 

 

4. Enfoca a presentación desde os teus maiores logros, as túas 

conviccións e as túas aspiracións. Este tipo de cosas son as que darán 

a talla de que tipo de persoa es e que cousas podes aportar a unha 

empresa. 

 

5. Evita xesticular en exceso e balancearte. A cámara amplifica a 

linguaxe corporal. 

 

6. Reduce a duración ó mínimo e non deas demasiados detalles sobre a 

túa vida persoal. Esto tampoco quere dicir que fales a toda 

velocidade. Mantén un ritmo estable que permita entender o que dis 

sen esforzo. 

 

7. Non leas nunca as notas, apuntes ou unha copia do teu currículum. 

Tampoco convén que aprendas un discurso de memoria, dará a 

impresión de que o estás recitando. 

 

8. Lembra agradecer a atención de quen te está vendo e suxerir unha 

primeira entrevista persoal para «compartir impresións». 
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En canto ós detalles de produción, o único que precisas é unha lugar 

pechado e silencioso, un fondo neutro e tres puntos de luz, de maneira que 

a iluminación sexa homoxénea. Unha vez grabes o vídeo, podes montalo 

cun programa de edición, e se utilizaches un fondo en croma poderás 

engadir fondos dixitais, e incluso animacións ou letreiros que apoien o teu 

discurso. Polo xeral, non é necesario que inclúas os teus datos de contacto, 

xa que hai un bo número de páxinas web especializadas en videocurriculum 

que só dan esta información ás empresas que o solicitan con vistas a unha 

entrevista física. 

 A continuación indicámosche as web de videocurriculum máis coñecidas: 

 www.face2facecv.com 

 

 www.talkingcv.com 

 

 www.tumeves.com 

 

 www.youtube.com:  permite chegar a moitos espectadores, aínda que 

non é unha web profesional de captación de candidaturas. 

 

 www.videocvtube.com: portal web de emprego que posibilita 

xestionar o noso Videocurriculum xunto á información laboral como 

presentación de candidatura. 

 

 www.linkmyjob.com: empresa de recursos humanos onde colgar o 

Videcurrículum xunto ó noso cv persoal. Anuncia semanalmente un 

Videocurrículum en foros e redes sociais nos que ten presenza. 

 

  www.myfacejob.com: plataforma de xestión de Videocurrículums e 

vídeo entrevistas. 

 

 

http://www.face2facecv.com/
http://www.talkingcv.com/
http://www.tumeves.com/
http://www.youtube.com/
http://www.videocvtube.com/
http://www.linkmyjob.com/
http://www.myfacejob.com/
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3. AS REDES SOCIAIS E A PROCURA DE EMPREGO 

 

3.1 QUE SON AS REDES SOCIAIS? 

Unha Rede Social é unha estrutura social formada por persoas, 

organizacións ou entidades que se atopan conectadas e unidas entre si por 

algún tipo de relación ou interese común. Algunhas características xerais 

das redes sociais son as seguintes: 

1. Están basadas nas persoas usuarias: as redes sociales son construídas 

e dirixidas polas persoas a partir dos contenidos que se publican.  

 

2. Son Interactivas: As redes sociais posúen ademais de chat e foros, 

aplicacións temáticas.  

 

3. Establecen relacións: as redes sociais permiten volver a conectar con 

vellas amizades e coñecer a novas personas.  

 

4. Intercambio de contidos e intereses: o contenido publicado por un 

unha persoa usuaria, sexa texto, foto ou vídeo, difúndese a través 

dunha rede de contactos e sub-contactos e pode ser comentado, 

compartido, reutilizado, etc.  

Dentro das redes sociais podemos atopar dous tipos: redes sociais persoais 

e redes sociais profesionais. A continuación imos ver como nos poden 

axudar na procura de emprego. 
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3.2 AS REDES SOCIAIS PERSOAIS 

As redes sociais persoais, en principio, non estaban pensadas para a procura 

de emprego, sen embargo si poden axudarnos nesta tarefa. 

Facebook e Twitter son as dúas redes persoais máis interesantes para levar 

a cabo esta tarefa. A nivel xeral, é recomendable que diferencies entre o 

perfil persoal e o profesional, polo que pode ser necesario te rexistres dúas 

veces na rede: unha para o perfil que compartirás con familiares, amigos e 

amigas e outra, cun perfil máis público, orientado a recrutadores (este 

último é o que debería aparecer se realizas unha procura do teu nome en 

internet). 

 

3.2.1 FACEBOOK 

O primeiro paso que temos que dar é o de rexistrarnos e crear un perfil 

nesta rede social. Se o imos utilizar para nosa procura de emprego deberá 

ter un aspecto profesional: rechear os campos laborais e formativos, utilizar 

unha foto seria e adecuar a información 

que publicamos a estas circunstancias 

(compartir artigos e novas sobre o noso 

sector, non utilizalo para expresar 

opinións comprometidas que poidan ser 

motivo de descarte nun proceso de 

selección, etc).  

Este perfil, en primeiro lugar, serviranos 

para darnos visibilidade e realizar contactos con profesionais do noso 

ámbito. Ademais, para recopilar ofertas, é interesante seguir a empresas nas 

que cremos que podemos chegar a traballar – a maioría de empresas 

grandes teñen presenza nas redes sociais, empregando o buscador daremos 

con elas- xa que moitas dan a coñecer vacantes a través dos seus perfís. 
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Nesta rede social hai que distinguir, ademáis, dous tipos de perfís: 

 Os dos usuarios e usuarias, coma o teu, que conectan con outros 

mediante un acordo mutuo. Un dos dous envía unha petición de 

amizade ó outro e ésta debe ser aceptada. 

 

  Os de empresas, entidades, etc. Non son perfís persoais senon 

páxinas. A persoa usuaria pode seguilas a través do botón 

“Gústame” que éstas teñen. Así, accederá a toda a información que 

publican. 

Seguir os perfís de ETTs, empresas de selección, administracións ou 

recursos de orientación e emprego da nosa provincia tamén pode ser moi 

útil para o noso obxectivo. 

Outro recurso de Facebook que podemos utilizar para a procura de 

emprego son os grupos. Un grupo é un punto de encontro entre persoas. 

Non é preciso que as persoas integrantes sexan amigas entre sí. O acceso 

pode ser libre, sometido á admisión dos administradores ou regulado pola 

invitación do propio grupo. A finalidade dos grupos é completamente 

heteroxénea; hai desde grupos de amigos ata grupos de persoas que 

comparten unha afición concreta. Tamén hai grupos de persoas 

desempregadas nos que se comparten ofertas e recursos para a busca de 

emprego e grupos de profesionais do mesmo ramo onde podemos ampliar a 

nosa rede de contactos. 
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3.2.2 TWITTER 

Twitter é outra rede social, neste caso basada no microblogging. Permite 

aos usuarios e usuarias compartir mensaxes de ata un máximo 140 

caracteres.  

Outra das características de Twitter son os hashtag, trátase de palabras 

precedidas dunha almohadilla que actúan como etiquetas e axudarannos na 

nosa procura, por exemplo #emprego e un exemplo de hashtag. 

Como no caso anterior, é moi recomendable 

distinguir entre perfil profesional e persoal nesta 

rede social. A principal diferenza serán os 

contidos que compartimos nesta rede. A 

privacidade en Twitter é moito máis sinxela, xa 

que a configuración permitiranos dúas opcións: 

que todo o mundo poida ler os nosos Twits ou 

publicacións, ou que só aqueles usuarios e 

usuarias rexistrados que nós permitimos poidan 

acceder eles. 

Á hora de realizar procuras nesta rede, podemos utilizar os hashtag, por 

exemplo se buscamos #emprego poderemos acceder a ofertas e outras 

publicacións que conteñen esta etiqueta. Para concretar máis nosa procura 

podemos combinar hashtags, por exemplo #emprego #Coruña, dando lugar 

a resultados que conteñen ambas as etiquetas, entre os cales aparecen varias 

ofertas de traballo na cidade. 

Fronte a Facebook, na que establecemos amizade coas persoas, en Twitter 

o que facemos é seguir a unha ou outra persoa. Ti podes seguir aqueles 

perfís  que che interesen independentemente de se eles te seguen ou non. A 

única limitación é que se o perfil está pechado necesitarás a súa 

autorización, pero non adoitan existir perfís privados de empresas ou 

entidades de emprego, xa que os perfís privados adoitan ser de carácter 

persoal. 
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Como no caso anterior os perfís de entidades, administracións, ETTs, 

portais de emprego, serán de moito interese para a nosa procura.  

Ademais, existen ferramentas que algúns portais de emprego puxeron en 

marcha para realizar un seguimento de ofertas a través de Twitter. Este é o 

caso de Tuiempleo.com  de Infoempleo. Mediante esta aplicación podemos 

elixir a provincia ou provincias e sectores laborais que nos interesen e, 

unha vez rexistrados, chegarán ao noso perfil as ofertas publicadas nesta 

páxina web que se adapten á selección que realizamos. 

Pódenos ser de utilidade tamén consultar no blogue de Eduardo Moreno, 

profesor de FOL,  que recomenda “150 cuentas a las que seguir en Twitter 

si estás buscando empleo” (http://edulcoro.blogspot.com.es/2012/09/las-

150-cuentas-de-empleo-de-edulcoro.html) nun artigo con opcións moi 

recomendables para comezar a seguir nesta rede se o teu obxectivo é 

laboral. 

 

 

 

 

http://edulcoro.blogspot.com.es/2012/09/las-150-cuentas-de-empleo-de-edulcoro.html
http://edulcoro.blogspot.com.es/2012/09/las-150-cuentas-de-empleo-de-edulcoro.html
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3.3 AS REDES SOCIAIS PROFESONAIS 

As redes profesionais están enfocadas, principalmente, aos negocios e 

actividades comerciais. Permiten compartir experiencias ou crear grupos, 

asociando a empresas e usuarios que estean interesados nunha colaboración 

laboral. Os usuarios destas redes posúen un perfil profesional, no que 

inclúen a súa ocupación actual ou o seu currículo académico e laboral, 

entre outros requisitos. 

As redes sociais profesionais poden facilitar a contratación de persoal, a 

procura de emprego así como a procura de novos clientes e socios, se son 

correctamente utilizadas. 

O uso correcto das redes sociais profesionais basease nunha serie de pautas 

a ter en conta:  

1. Enriquecer o perfil:  

 

 Para incitar aos outros membros a contactarse contigo, é 

indispensable que crees ben o teu perfil: traxectoria 

profesional, competencias, especialidades, etc. 

 

 Recoméndase poñer unha foto. As fichas cunha foto son 4 

veces máis consultadas que as fichas sen fotos. 

 

 Si se dominan outros idiomas, pódese crear un segundo perfil 

en inglés, francés, alemán ou outro idioma. 

 

 Non dubides en incluír ligazóns cara ó teu: blogue, artigos, 

comentarios, etc. 

 

 Solicita aos teus contactos que redacten un comentario acerca 

do teu perfil. 
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2. Situar aos teus contactos e contactar con eles: As redes sociais 

profesionais dispoñen de motores de procura para facilitar a procura 

de membros con similares centros de interese profesional. 

 

 Atope un membro que che interese consulta o seu perfil para 

saber máis acerca del, de onde é, que busca, o que el pode 

achegarche e o que ti podes achegarlle. 

 

 Contacta á persoa vía a plataforma, para intercambiar 

información, tips e  atopar un campo de entendemento. 

 

 

3. Cantidade e calidade da súa participación: Os beneficios que 

sacarás das túas intervencións nas redes sociais profesionais 

dependerán de canto participes e a calidade destas. É necesario ter 

unha participación activa, de procura e toma de contacto. 

Calquera persoa que estea a buscar emprego ou novas oportunidades 

profesionais ten que saber da importancia que ten ter presenza en redes 

sociais, e moi especialmente nas consideradas como redes sociais 

profesionais. No Informe 2014 Infoempleo-Adecco sobre Redes Sociais e 

Mercado de Traballo no que se preguntaba aos responsables de recursos 

humanos das empresas sobre como seleccionaban aos candidatos, o 69% 

afirmaba que utilizaban as redes sociais e o 78% miraban o perfil en 

LinkedIn dos candidatos.  

Dentro das redes sociais profesionais atopamos un amplo abanico de 

opcións, imos ver aquí as dúas máis utilizadas: LinkedIn e Xing. 
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                               3.3.1 LINKEDIN 

LinkedIn (https://es.linkedin.com/) é unha rede social orientada 

exclusivamente ás relacións profesionais e laborais, que ten 2,5 millóns de 

usuarios activos en España e 259 no 

mundo, todos eles profesionais que están 

nesa rede cunha motivación exclusivamente 

profesional. Ademais, entre eses 2,5 hai 

polo menos 50.000 CEOs, Presidentes, 

Directores Xerais e Xerentes de Empresas. 

Á luz deses datos LinkedIn configúrase 

como un foro moi interesante onde atopar oportunidades de emprego.  

É tal a dimensión que alcanza hoxe o ter un perfil optimizado en LinkedIn 

que no mercado laboral actual, unha invitación a unirse a unha rede 

profesional volveuse tan importante, e quizais máis útil, que o intercambio 

de cartóns de visita e o envío de currículos. 

 

 Obxectivos para un perfil axeitado: 

 

1. Un perfil o máis completo posible, que achegue valor. 

Así que, o primeiro que temos que facer é cumprimentar o noso perfil 

aproveitando ben todos os apartados do mesmo: nome, titular profesional, 

cargo actual, extracto, experiencia, estudos, aptitudes, datos de contacto e 

intereses. Afina en todos os apartados, pero ponlle moito interese ao 

extracto (é un resumo do mellor de ti como profesional) e no apartado  de 

aptitudes (concreta e acerta coas túas skills). 

Pensa que se tes perfil en LinkedIn e alguén busca o teu nome en 

buscadores o primeiro que aparecerá de ti, será case sempre o devandito 

perfil. Faite unha idea entón do importante que é configurar o teu perfil de 

LinkedIn aberto ao público, lembra se buscas traballo necesitas que te 

atopen. 

https://es.linkedin.com/
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2. Perfil optimizado para aparecer o máis arriba posible nas 

procuras dos recrutadores dentro de Linkedin 

Máis importante se cabe, será conseguir que o teu perfil apareza o máis 

arriba posible nas procuras que se fagan dentro de LinkedIn, para iso será 

necesario aplicarlle regras de SEO (un conxunto de técnicas para mellorar 

oposicionamento en procuras, neste blogs podes buscar información sobre 

como aplicalas http://rodrigohm.com/seo-para-linkedin/,). Se traballas uns 

puntos concretos do teu perfil, verás como escalas posicións nas procuras 

en LinkedIn. Teremos que ter moi claro aquí palabras chave ou keywords 

da nosa profesión e sector, así como das nosas experiencias, especialidades, 

ou aptitudes concretas. 

Lembra que se estamos a buscar emprego o ter un perfil optimizado en 

LinkedIn é moi valioso sobre todo para as persoas cunha titulación de graos 

superiores de FP, ou licenciados ou diplomados universitarios. 

 

http://rodrigohm.com/seo-para-linkedin/
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 Consellos para a elaboración do perfil en LinkedIn:  

É de utilidade para que consigas os obxectivos anteriores que sigas os 

seguintes consellos. 

1. Fai unha listaxe de palabras chave que definan ben o teu valor 

profesional: Organiza as palabras por orde de importancia. Para iso 

pensa en que procuras poden facer os recrutadores das empresas para 

atopar profesionais como a túa, fíxache nas palabras chave que 

destacan nos seus perfís os bos profesionais do teu sector, e por 

suposto baséate nas especialidades, experiencias ou competencias 

laboráis que te definen como profesional. Lembra que as palabras 

chave poden ser simples (1 soa palabra) ou palabras crave long tail 

(varias palabras). Exemplo: palabra crave simple: contable, palabra 

crave long tail: experto en contabilidade e finanzas. 

 
 

 

2. Amosa que estás en procura de oportunidades profesionais: Para 

iso empeza por activar no apartado de Configuración / Tipos de 

mensaxes que queres recibir a pestana: Oportunidades profesionais; 

despois podes reiterar que estás a buscar oportunidades profesionais 

nos apartado Preferencias do perfil. Tamén é importante que de 

cando en vez compartas unha actualización dicindo que estás a 

buscar novas oportunidades profesionais. 
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3. Titular profesional: Crea un Titular profesional atractivo. Aquí o 

seu é poñer a túa profesión ou posto actual (que será o que se 

mostrará por defecto senón edítalo), e quizá algunha especialidade 

ou competencia moi destacada. Primeiro apartado e moi importante, 

pois é o primeiro que se ve e ademais o primero que se indexa, onde 

han de aparecer as túas ou tres Palabras Chave máis importantes. 

 

 
 

4. Localización e sector. Han de aparecer no perfil. Indica onde vives 

no apartado Ubicación, vai aparecer por defecto rexión xeográfica. 

En canto ao Sector podemos elixir dentro dun despregable que se 

pode editar no mesmo campo. 

 

5. Foto: Engade un foto profesional. 

 

6. Datos persoais: Inclúe teléfono, mail, dirección de mensaxería 

instantánea, e blogue se o tes. Lembra que queres que te atopen. 

 

7. O extracto (Mensaxe directa aos reclutadores): É o apartado que 

máis podemos utilizar para vendernos. Utilízao como unha especie 

de carta de presentación ou mensaxe directo aos recrutadores, onde 

expliquemos dunha maneira sinxela pero completa nosas mellores 

competencias, calidades e logros laborais.  
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Engade aquí, se tes, o teu videocurriculum, o teu blogue, conta de 

facebook, etc. Engadir multimedias fará aparecer máis arriba o teu 

perfil nas procuras. É dunha importancia capital que aquelas de as 

túas palabras chave que consideras máis relevantes aparezan neste 

apartado. Cos multimedias e as palabras crave aparecerás seguro 

mais arriba nas procuras. 

 

 

 
 

 

8. Experiencia: Inclúe as experiencias que che axuden máis a 

engadirlle valor ao teu perfil, e colócaas na orde que máis che 

conveña. Debullando as nosas experiencias, evidentemente 

poderemos incluír todas as nosas palabras crave. Engade 

multimedias (Fotos, vídeos, pdfs, presentacións, etc que mostren o 

teu traballo. Solicita recomendacións para as túas experiencias, pero 

faino a persoas relevantes dentro desas empresas nas que traballaches 

ou a persoas influintes do sector. As recomendacións aparecerán no 

perfil xunto á experiencia que avalan. 
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9. Educación: Inclúe aquí a túa formación regrada (títulos e masters). 

 

10.  Cursos: cando engades os cursos principais que realizaches, podes 

destacar a túa formación. Non engadas cursos pouco relevantes e que 

non teñan congruencia co resto do perfil. 

 

11.  Aptitudes e validacións: Amósase no perfil como unha lista de 

aptitudes que axudará a que os demais coñezan as túas calidades e 

aumentará as probabilidades de que te contacten. Aquí podes meter a 

túa lista de palabras chave. 
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Agora tes un perfil optimizado para buscar traballo, pero lembra esforzarte 

en tres tarefas fundamentais dentro de linkedin: 

 Aumentar e traballar a túa rede de contactos profesionais. Tendo 

en conta que estamos en LinkedIn, sobre todo en procura de 

oportunidades laborais, entón temos que esforzarnos en que na nosa 

rede haxa persoas influintes no noso sector profesional, e por suposto 

recruiters, xerentes, etc. Para isto utiliza o buscador avanzado de 

LinkedIn ou busca nos grupos aos que te uniches, despois contacta 

coas persoas interesantes que descubriches, faino directamente ou 

mellor aínda solicita a algún dos teus contactos que teñan a esas 

persoas nos seus contactos que chos presenten. 

 

 Participar engadindo actualizacións con contido relevante que 

che de valor profesional, e faino a través de grupos. Pode resultar 

insuficiente para ter visibilidade para os recrutadores senón te 

esforzas en publicar e compartir contidos de valor. 

 

 Non esquezas solicitar recomendacións: Por dous motivos 

fundamentais é interesante ter recomendacións o noso perfil de 

linkedIn. Primeiro porque os perfís máis recomendados salguen mais 

arriba en procuras, e segundo porque ter recomendacións de expertos 

dos teus sector, de antigos xefes, de clientes ou de usuarios dos teus 

servizos achega un valor intrínseco ao teu perfil. 
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                                 3.3.2 XING 

Xing (http://www.xing.com), é unha rede social especializada en procura 

de emprego. O primeiro que hai que ter en conta é que Xing ofrece 

diferentes modalidades en función do que queiramos investir. A conta 

Estándar que é gratuíta, a conta Premium e a conta Reclutator (esta última 

exclusiva para profesionais de recursos humanos). 

Ainda que Xing conta cun uso moi intuitivo para crear un perfil axeitado é 

necesario coñecer unha serie de aspectos: 

1. Crear un perfil: Un paso moi sinxelo pero imprescindible para 

facernos visibles dentro da plataforma. O perfil componse de 

diferentes campos e a súa edición pódese realizar en diferentes 

momentos e de forma graduada. Ademais os usuarios da conta 

Premium poden achegar imaxes web arquivos que fagan o seu 

currículo vitae máis completo. 

 

 

 

 

http://www.xing.com/
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2. Apartado dedicado ao emprego. Sen dúbida, o alicerce desta rede 

social é a procura de emprego. Por iso, o usuario pode atopar ofertas 

de emprego segundo o seu perfil. Seleccionadas a partir das funcións 

desempeñadas en anteriores traballos, pola súa situación xeográfica 

ou polo sector profesional ao que se dedique. Ademais pódense 

realizar procuras a partir de palabras chave. Desta forma aparecen 

ofertas de emprego relacionadas coa palabra ao redor de todo o 

mundo. 

 

 

3. Os grupos: a clave da expansión. Unha das funcionalidades máis 

destacadas nesta plataforma é a utilización de foros ou grupos de 

debate. O usuario pode buscar aqueles grupos onde se traten temas 

de interese. Ademais pódense crear novos grupos aínda que para iso 

débese pasar un control polo equipo de XING que teñen que validar 

os contidos do mesmo: non se permiten nin temas relixiosos, nin de 

ideoloxía política, nin moito menos aqueles que sexan delito.  
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Quizais, os grupos máis destacados dentro desta rede sexan os que 

moderan o propio equipo da plataforma e que tocan  temas de 

emprego. Esta funcionalidade é unha das claves do éxito para 

aumentar o noso número de contactos e con iso nosa visibilidade. 

 

 
 

 

4. Os eventos: Dentro desta plataforma pódense crear eventos tanto 

públicos como privados. Esta funcionalidade é totalmente gratuíta 

calquera usuario pode publicar un evento. Os eventos clasifícanse 

por temas e localidades e podelos buscar mediante palabras chave. 

Xing automáticamente recomendarache aqueles que teñan relación 

ca túa busca. 
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 Consellos e recomendacións: 

 

 Ser activos nos foros: Uníndose a grupos de interese ou creando 

novos grupos, o importante é a participación. 

 

 Importar os nosos contactos da nosa conta de correo. Isto pódese 

facer independentemente da modalidade de conta que teña a persoa 

usuaria. 

 

 Unirse e publicar eventos relacionados co noso ámbito laboral. 

 

 Ser selectivos á hora de agregar novos contactos. Non aceptar 

contactos por aceptar. O dito o importante é a calidade e non a 

cantidade nesta rede social faise máis relevante debido ao seu 

carácter profesional. 

 



   

31 
 

 

 Tomarte o teu tempo na edición do perfil, prestando especial 

atención nas palabras chaves, e nos arquivos que se achegan en caso 

de utilizar unha das modalidades nas que se atopa esta opción. 

 

 

3.4 ARMONIZAR REDES PERSOAIS E PROFESIONAIS 

Á hora de abrir unha conta nas Redes Sociais debemos pensar cal vai ser o 

uso que lle imos a dar e a que público queremos dirixirnos. Propoñemos 

tres escenarios posibles: 

1. Utilizar o mesmo perfil para ambos os usos. Podemos seguir 

alimentando os nosos perfís híbridos a condición de que sexamos 

conscientes de todos os riscos e fagamos unha xestión atenta das 

nosas publicacións. Para iso podemos aproveitar as ferramentas de 

filtro existentes por unha banda e pola outra moderar as nosas 

publicacións evitando adoptar posicións críticas ante temas 

sensibles. 

 

2. Seleccionar unhas redes concretas para o uso profesional e 

destinar outras para o uso persoal. Se no caso de LinkedIn, rede 

de networking por excelencia, a elección é clara, en redes como 

Twitter debemos discernir se preferimos falar de cuestións e 

inquietudes persoais ou compartir as últimas noticias do noso sector 

profesional. Unha vez tomada esta decisión, a separación entre o 

profesional e o persoal será máis fácil, aínda que é probable que nos 

atopemos con algunha outra dificultade. Por exemplo: se Facebook 

é para ti unha rede persoal, aceptarías a solicitude de amizade dos 

teus compañeiros de traballo? 

 

3. Duplicar perfís. Pode supoñer un gran esforzo variar o ton e o 

contido segundo os receptores dentro dun mesmo perfil, o extremo 

oposto de dedicar unhas redes ao uso persoal e outras ao uso persoal 

tamén pode ser problemático. A terceira opción será entón crear 

dous perfís, un persoal e outro profesional en cada rede que nos 

interese. A desvantaxe, é o tempo que terás que dedicarlle. 
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Hoxe en día a imaxe que proxectamos o mundo online, a nosa pegada 

dixital, é tan importante ás veces coma a impresión que damos na vida real. 

Por iso aínda que ningunha destas opcións é definitiva, pode ser útil 

reflexionar ante o dilema persoal-profesional que se expón no uso das redes 

sociais. 

Como regra xeral, unha adecuada xestión da privacidade coas ferramentas 

dispoñibles en cada rede, e un chisco de sentido común permitirannos ser 

nós mesmos, sen prexuízo do noso perfil como profesionais.  
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4. OUTRAS FERRAMENTAS 2.0 NA PROCURA DE 

EMPREGO 

 

4.1 O CORREO ELECTRÓNICO 

O correo electrónico é un dos medios principais de comunicación a través 

do cal nos comunicamos coas empresas. Habemos de ter en conta uns 

consellos básicos á hora de utilizar o correo electrónico na nosa procura de 

emprego: 

 Utilizar unha conta de correo profesional, xa que é moi importante 

que o nome de usuario sexa algo formal, por exemplo o noso nome e 

apelido, evitemos sobrenomes, diminutivos, etc. Exemplo: 

elenagonzalez@gmail.com. 

 

 Os correos que enviemos han de ser breves e han ter unha 

introdución e un final. 

 

 Linguaxe sinxela. 

 

 Revisar a ortografía. 

 

  Non escribir todo o texto en maiúsculas. 

 

 SEMPRE ler o correo antes de enviar. 

 

 
 

 

mailto:elenagonzalez@gmail.com
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4.2 O e-LEARNING 

O e-Learning non é unha ferramenta para a procura de emprego, mais dada 

a necesidade de formación continua ó longo dos noso ciclos vitais é un 

recurso interesante que debemos coñecer pola facilidade que permite para 

para xestionar os nosos horarios e compatibilizar a formación cas nosas 

vidas laborais e persoais.  

Aínda que e-Learning é un termo inglés, o seu uso xeralizouse de tal xeito 

que é o máis extendido a nivel mundial. Existen outros termos, que 

significan praticamente o mesmo e ás veces úsanse como sinónimos, tales 

como: teleformación, formación on-line, ensinanza virtual, etc. 

Podemos entender e-Learning como procesos de ensino-aprendizaxe que 

levan a cabo a través de Internet, caracterizados por unha separación física 

entre profesorado e estudantes, pero co predominio dunha comunicación 

fluída a través da cal leva a cabo unha interacción didáctica continuada. 

Ademais, o alumno pasa a ser o centro da formación, ao ter que 

autoxestionar a súa aprendizaxe, con axuda de titores e compañeiros. 

Entre as características máis destacadas do e-Learning están: 

 Desaparecen as barreiras espazo-temporais. Os estudantes poden 

realizar un curso na súa casa ou lugar de traballo, estando accesibles 

os contidos calquera día a calquera hora. Podendo desta forma 

optimizar ao máximo o tempo dedicado á formación. 

 

 Formación flexible. A diversidade de métodos e recursos 

empregados, facilita que a formación se adapte ás características e 

necesidades dos estudantes. 

 

 O alumno é o centro dos procesos de ensino-aprendizaxe e 

participa de xeito activo na construción dos seus coñecementos, 

tendo capacidade para decidir o itinerario formativo máis acorde cos 

seus intereses. 
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 O profesor, pasa de ser un mero transmisor de contidos a un titor 

que orienta, guía, axuda e facilita os procesos formativos. 

 

 Contidos actualizados. As novidades e recursos relacionados co 

tema de estudo pódense introducir de xeito rápido nos contidos, de 

forma que os ensinos estean totalmente actualizadas. 

 

 Comunicación constante entre os participantes, grazas ás 

ferramentas que incorporan as plataformas e-Learning (foros, chat, 

correo-e, etc.). 

Existe un amplo abanico de Universidades Públicas e Privadas e Centros de 

Formación privados que ofrecen formación a través da rede. Neste enlace 

podes consultar formacións ás que podes acceder en modalidade de 

educación aberta e de balde, algunhas ofertadas por Universidades de 

prestixio: http://mooc.es/ 

 

 

 

http://mooc.es/
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4.3 APLICACIÓNS MÓBILES DE PROCURA DE 

EMPREGO 

Outro recurso interesante que nos ofrecen as tecnoloxías 2.0 son 

aplicacións de procura de emprego para teléfono móbil. Son moitas as 

aplicacións para buscar traballo que hoxe podes ter no teu teléfono 

intelixente. Algunhas delas foron creadas por portais de emprego como a 

de Infojobs e outras só existen en forma de aplicación. Imos ver as máis 

coñecidas e útiles.  

1. Emprego de Indeed. (IOS/Android) 

Cunha soa procura, Indeed dáche acceso gratis a millóns de empregos 

dispoñibles en miles de páxinas de empresas e bolsas de emprego 

(rastreador, metabuscador de emprego).  

Puntos fortes: Rastrexa toda a rede; usa GPS; abundantes e certeiros filtros, 

empresa, data, localización, freelance, media xornada, etc.; garda procuras; 

podes seguir ás túas empresas preferidas; podes ver cualificacións das 

empresas segundo os seus empregados; podes solicitar directamente co teu 

cv os empregos publicados directamente en indeed (é tambien 

intermediario), o resto haberás de solicitalo na web de orixe da oferta. 

 

2. LinkedIn Job Search. (IOS/Google Play) 

 

 Procuras fáciles e rápidas por cargo, ubicación ou palabras chave. 

 

 Empregos recomendados baseados en procuras gardadas, empregos 

que viches e o teu perfil de LinkedIn. 

 

 Notificacións cando hai empregos novos que coinciden co que 

buscas. 

 

 

https://itunes.apple.com/es/app/linkedin-job-search/id886051313?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linkedin.android.jobs.jobseeker&hl=es
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 Proceso de solicitude sinxelísimo para o que se usa o teu perfil de 

LinkedIn. 

 

 Privacidade absoluta: a túa rede non se decatará da túa actividade na 

aplicación. 

 

 

3. App de Infojobs. (IOS/Android) 

Coa app de InfoJobs podes buscar ofertas de emprego, inscribirche nas que 

máis che gusten e seguir as túas candidaturas desde o teu móbil en todo 

momento. 

Puntos fortes: moitas ofertas, procura con 

varios filtros, actualizar o cv antes de 

inscribirte, seguimento de candidaturas e 

compartir ofertas. 

 

4. CornerJob (IOS/Android): 

Esta app foi elixida por Apple como unha das 10 mellores App do 2016.  

Puntos fortes: Ofertas xeolocalizadas por GPS, as empresas teñen 24 h para 

responder á túa candidatura, Chat coas empresas. 

 

5. Jobtoday (IOS/Android) 

Puntos fortes: Solicitas o emprego dentro da app cun só click, Chat cos 

empleadores, Obtés resposta en 24 horas. 
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5. OS PORTAIS DE EMPREGO 

Enfrontarse a diario á procura de emprego é unha tarefa que ten que estar 

ben organizada. Inscribirse nun portal de emprego e esperar a que apareza a 

oportunidade que estamos esperando, non é suficiente, pero pode ser o 

primeiro paso. 

Aos portais de emprego atribúeselles rixidez á hora de subir o noso 

currículum, escaseza de ofertas, masificación nas candidaturas, etc, pero o 

que non se pode negar é que crean oportunidades de conseguir un emprego, 

aínda que non tantas como nos gustaría. 

Elixir un portal de emprego, porque sexa coñecido ou os nosos amigos nolo 

recomendan, non o converte na mellor opción. Hai centos de portais de 

emprego. Temos que investigar e ser conscientes de cal é o noso perfil, 

saber que buscamos e elixir o portal ou os portais de emprego que mellor se 

adapten a nós. 

Dentro dos portais de emprego atopamos portais públicos e portais 

privados. Hai un abanico moi amplo e especializado, con moitas opción, 

que imos ver a continuación. 
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5.1 PORTAIS PÚBLICOS  

Os portais públicos de emprego son aqueles dependentes das institucións 

do Estado, Comunidades Autónomas ou Concellos. Algúns dos que nos 

resultarán máis útiles: 

 

1. O SEPE 

O Servizo Público de Emprego Estatal encárgase de deseñar as políticas de 

emprego conxuntamente cos Servizos Públicos de Emprego das 

Comunidades Autónomas. O portal está dividido en tres grandes áreas: 

Persoas- Empresas - Autónomos. 

Si queres ter nun mesmo portal ofertas de emprego autonómicas e estatais, 

non podes deixar de inscribirte en Empléate 

(https://www.empleate.gob.es/empleo/) e deixar o teu currículum. 

É o portal do Ministerio de Emprego que conta coa colaboración, tanto dos 

portais de emprego autonómico, como dalgúns dos portais privados de 

emprego nacionais: JobandTalent, Monster, Infoempleo, Portalento, 

TicJob, Universia, Traballando.com e Hacesfalta.com. 

O buscador, as alertas, a información sobre cursos e a conexión co portal de 

Garantía Xuvenil, son os os seus puntos fortes. 

O SEPE conta cunha oficina virtual á que podemos acceder en calquera 

momento (https://sede.sepe.gob.es) dende onde poderemos acceder e 

consultar os procedementos e servizos electrónicos, rexistro electrónico, 

información sobre a sede, e as licitacións concedidas. 

 

2. A Consellería de Traballo e Benestar. 

Exerce as súas funcións en materia laboral, seguridade e saúde laboral, e 

outros ámbitos da economía social, como Administración da nosa 

Comunidade Autónoma.  

https://www.empleate.gob.es/empleo/
https://sede.sepe.gob.es/
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Para iso, temos á nosa disposición a web: http://traballo.xunta.es/  desde a 

que podemos acceder a:  

 Formación e cualificacións: atoparemos información en canto 

ás accións de formación dirixidas a desempregados (AFD), 

certificados de profesionalidade, recoñecemento da experiencia 

profesional.  

 Emprego: dende este apartado podemos atopar os servizos de 

intermediación e orientación laboral que se realizan, ademais de 

poder localizar as oficinas máis próximas.  

 Cooperativismo e economía social: dende este apartado 

podemos atopar información en canto a seminarios específicos, e 

facilitarannos toda a información necesaria para este tipo de 

emprendemento. Dende o apartado virtual, poderemos realizar 

todos os trámites en liña para formar un grupo de economía 

social.  

 

3. Servizo Público de Emprego de Galicia 

O Servizo Público de Emprego de Galicia 

(http://emprego.xunta.es/cmspro/contido) presta e executa os servizos 

relacionados coas Políticas Activas de Emprego na nosa Comunidade 

Autónoma. 

Confórmano profesionais cos que podemos ter unha cita de orientación, 

solicitar unha demanda de formación ocupacional, renovar a nosa demanda 

de emprego, e consultar todas as ofertas vixentes que xestiona esta 

administración. Estes trámites pódense pedir dende internet co usuario e 

contrasinal que nos asignen. 

 

4. Servizo de Emprego e Empresa do Concello da Coruña. 

O Concello a través do Servizo de Emprego e Empresa 

(www.coruna.es/empleo) pon a disposición das persoas demandantes de 

emprego distintos servizos, encamiñados tanto á consecución dun posto de 

traballo como ao emprendemento. 

http://traballo.xunta.es/
http://emprego.xunta.es/cmspro/contido
http://www.coruna.es/empleo
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 Inserción Laboral: de xeito periódico elabóranse talleres 

informativos para coñecer que servizos nos presta o Servizo de 

Emprego e Empresa. Este é o primeiro contacto para posteriormente 

dispoñer do servizo de orientación laboral, a inclusión do noso CV 

na bolsa de emprego ou a oportunidade de entrar nos programas de 

prácticas en empresas. 

 

 Formación: podemos atopar formacións encamiñadas cara á mellora 

das nosas cualificacións profesionais e talleres destinados a orientar e 

potenciar a capacidade de emprendemento. 

 

 Emprendemento: dende este espazo atoparemos un conxunto de 

accións coordinadas para asesorarnos e acompañarnos no proceso de 

emprendemento. Coa axuda de diversos talleres, as titorías 

personalizadas e o seguimento continuo ao que podemos acceder, 

recibimos moitas das ferramentas  que nos axudarán neste proceso.  

 

 

 

 

EMPRESA 

MERCADOS COMERCIO EMPRENDEMENTO 

EMPREGO 

INFORMACIÓN E 
ORIENTACIÓN 

FORMACIÓN 
OUTROS 

PROGRAMAS 
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5.2  PORTAIS PRIVADOS 

Son moitos os portais de emprego privados que xestionan ofertas de 

emprego, de feito cada vez máis, pero imos destacar algúns daqueles que 

son máis comúns e aglutinan maior de número de ofertas e candidatos, 

algúns deles colaboran co Servizo Público de Emprego, e logo xa depende 

de ti elixir, un ou varios. 

Lembra que a eficacia dos servizos de emprego en Internet depende tamén 

do teu perfil profesional. Debes dedicar máis tempo a aqueles que ofrecen 

máis recursos e están máis especializados con relación aos teus intereses. 

Inviste en cada servizo en función dos resultados que obtés e proba 

diferentes estratexias de procura. Si non tes éxito podes probar os servizos 

de pago de cada portal durante un tempo para comparar resultados. Tamén 

é interesante que uses as opcións dispoñibles que che ofrece cada sitio web. 

Por exemplo, a suscripción por RSS ás túas procuras máis frecuentes. 

 

 PORTAIS XERAIS 

 

 Indeed https://www.indeed.es/ : Indeed é un metabuscador (busca 

ofertas de todos os portais) e é ademais un portal que non soamente 

está en España, é moi popular tamén noutros países. Ofertas de todo 

tipo de perfís profesionais.  

  

 Infojobs https://www.infojobs.net/ : Infojobs é a web para buscar 

traballo por excelencia en España. Actualmente un dos máis 

importantes portais por tamaño e calidade das ofertas.  

 

 Job and Talent http://www.jobandtalent.com/es : É o portal de 

emprego que máis se diferencia polo seu método á hora de poñer en 

contacto ás empresas cos candidatos. Innovadores e 

tecnolóxicamente avanzados, en Job and Talent contan cun algoritmo 

que estuda o teu CV e móstrache as ofertas de emprego máis 

axeitadas para o teu perfil profesional, aproveitando a túa rede de 

contactos de Facebook e LinkedIn. 

https://www.indeed.es/
https://www.infojobs.net/
http://www.jobandtalent.com/es
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 Infoempleo http://www.infoempleo.com/ : Cunha páxina web de 

fácil manexo e un bo buscador, infoempleo un rexistro e acceso 

sinxelo. O mesmo ocorre cando introduces o teu currículum, pero 

tamén é certo que algúns usuarios deste portal non valoran 

positivamente que as ofertas se repitan e que non haxa demasiadas 

novas. 

 

 Trabajando http://www.trabajando.es/ : É unha rede de emprego 

internacional que conta cun portal de emprego no que podes atopar 

ofertas de interese para gran número de perfís xa que contan con 

alianzas con medios de comunicación, empresas, etc. 

 

 Laboris http://www.laboris.net   : É unha das web de emprego máis 

coñecidas en España. Un portal moi recomendado para buscar 

traballo a través da extensa lista de ofertas que pon á túa disposición. 

 

 Primer Empleo https://www.primerempleo.com : Web dirixida a 

estudantes e persoas con pouca experiencia laboral. Si es recén 

titulado pódeche ser moi útil. 

 

 El País / Monster https://www.monster.es/ : Trátase dunha iniciativa 

conxunta de: o xornal El País e o importante portal de emprego 

norteamericano. A páxina permita a posibilidade de gardar os postos 

de traballo que solicitas e as ofertas que che parecen máis 

interesantes, de forma que en calquera momento poidas recuperalas. 

Ademais, tamén ofrece ao candidato información das empresas que 

se interesaron pola súa CV.  

 

 Studentjob https://www.studentjob.es/ : Portal dirixido a estudantes 

e recentemente titulados. Ten ofertas para traballar mentres terminas 

a túa formación, facer prácticas remuneradas ou ter a túa primeira 

experiencia laboral. 

 

 

 

http://www.infoempleo.com/
http://www.trabajando.es/
http://www.laboris.net/
https://www.primerempleo.com/
https://www.monster.es/
https://www.studentjob.es/
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 Jobijoba https://www.jobijoba.es/ : É un metabuscador. Podes 

rexistrarte deixando o teu mail ou entrando a través de Facebook, 

Linkedin ou Google . Tamén podes subir e compartir o teu CV. Pero 

o verdaderamente diferenciador e característico desta páxina é o seu 

apartado de consellos onde dan información valiosa e trucos que 

pode axudarche a atopar traballo. 

 

 Expansión y Empleo http://www.expansionyempleo.com : Ofertas 

de emprego por categorías, por provincias ou por palabra chave. 

Tendencias sobre o mercado laboral. É o portal de emprego do 

xornal "Expansión". 

 

 Trovit Empleo http://empleo.trovit.es/: É outros dos 

metabuscadores. Permite ao usuario atopar as mellores ofertas de 

traballo que se publican diariamente en centos de páxinas de 

emprego e bolsas de traballo. 

 

 Portal Parados http://www.portalparados.es/: É unha web 

interesante para aquelas persoas que se atopan en situación de 

desemprego, pois trata de axudar aos desempregados a atopar 

emprego. Ademais de mostrarnos distintas ofertas que poden 

axustarse ao noso perfil profesional, esta páxina ofrece consellos, 

noticias, cursos e artigos de opinión, para que poidamos maximizar o 

noso potencial á hora de conseguir emprego. 

 

 Jooble https://es.jooble.org/ : Jobble é un motor de procura que 

utiliza nos seus resultados de ata 60 páxinas web de procura de 

emprego distintas.  

 

 Opcionempleo http://www.opcionempleo.com/ : É un motor de 

procura de emprego en España. Opcionempleo dálle ao demandante 

de emprego acceso a unha gran selección de traballos que son 

recompilados de diversas fontes de Internet. 

 

 Trabajar.com: Ofertas de emprego de todos os sectores.  

https://www.jobijoba.es/
http://www.expansionyempleo.com/
http://empleo.trovit.es/
http://www.portalparados.es/
https://es.jooble.org/
http://www.opcionempleo.com/
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 PORTAIS ESPECÍFICOS 

 

Persoas con Discapacidades: 

 http://disjob.com/ 

 http://www.ehlabe.org/ 

 https://www.portalento.es/  

  

Perfís Internacionais: 

 http://www.jobserve.com/es/en/Job-Search/ 

  

Finanzas: 

 http://www.asset.es/index.php/bolsa-de-trabajo 

  

Comercial: 

 http://www.salesland.net/ 

  

Atención ao cliente: 

 http://www.recruitery.jobs/ 

  

Enxeñeiría: 

 http://www.trabajoingenieria.com/ 

 http://buscoingenieros.es/empleo/ 

  

Avogacía: 

 http://www.iuristalent.com/ 

 http://www.iterlegis.es/es 

  

Informática e novas tecnoloxías: 

 http://www.tecnoempleo.com/busqueda-empleo.php 

 http://www.tecnotrabajos.com/ 

 http://www.lawebdelprogramador.com/ 

 http://www.ticjob.es/ 

 http://www.tecnojobs.com/ 

 http://www.ecomandjobs.com/ 

http://disjob.com/
http://www.ehlabe.org/
https://www.portalento.es/
http://www.jobserve.com/es/en/Job-Search/
http://www.asset.es/index.php/bolsa-de-trabajo
http://www.salesland.net/
http://www.recruitery.jobs/
http://www.trabajoingenieria.com/
http://buscoingenieros.es/empleo/
http://www.iuristalent.com/
http://www.iterlegis.es/es
http://www.tecnoempleo.com/busqueda-empleo.php
http://www.tecnotrabajos.com/
http://www.lawebdelprogramador.com/
http://www.ticjob.es/
http://www.tecnojobs.com/
http://www.ecomandjobs.com/
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Secretariado e recepcionistas: 

 http://www.topsecretaria.com/empleos/ 

  

Profesionais do medioambiente: 

 http://www.ambientum.com/empleo/ 

 http://www.aguasresiduales.info/empleo/ofertas-de-trabajo 

 http://ingenierosdemontes.org/empleo/ 

 https://enviroo.com/  

  

Profesionais do sector audiovisual e artistas: 

 http://www.quientv.com/ 

 http://www.domestika.org/es/jobs 

 http://www.fashionunited.es/Bolsa_de_Empleo_de_la_moda/ 

 http://www.filmutea.com/trabajos/ 

  

Profesionais da moda: 

 http://www.afashionmix.com/trabajo/ 

 http://www.luxetalent.es/ 

 https://fashionunited.es/bolsa-de-trabajo-en-moda/ 

 http://es.fashionjobs.com/ 

  

Profesionais do turismo e ocio: 

 http://www.turijobs.com/ 

 http://www.turiempleo.com/ 

 http://www.hosteltur.com/ofertas-empleo 

  

Profesionais do transporte e loxística: 

 http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php 

 http://www.jobtransport.es/ 

  

Profesionais da sanidade: 

 http://www.portalesmedicos.com/empleo_formacion_medicina_salu

d/adverts.php 

 http://www.aecirujanos.es/ofertas_de_empleo.php 

 http://www.empleo-cfisiomad.org/ 

http://www.topsecretaria.com/empleos/
http://www.ambientum.com/empleo/
http://www.aguasresiduales.info/empleo/ofertas-de-trabajo
http://ingenierosdemontes.org/empleo/
https://enviroo.com/
http://www.quientv.com/
http://www.domestika.org/es/jobs
http://www.fashionunited.es/Bolsa_de_Empleo_de_la_moda/
http://www.filmutea.com/trabajos/
http://www.afashionmix.com/trabajo/
http://www.luxetalent.es/
https://fashionunited.es/bolsa-de-trabajo-en-moda/
http://es.fashionjobs.com/
http://www.turijobs.com/
http://www.turiempleo.com/
http://www.hosteltur.com/ofertas-empleo/
http://www.logisticaytransporte.es/empleo_logistico.php
http://www.jobtransport.es/
http://www.portalesmedicos.com/empleo_formacion_medicina_salud/adverts.php
http://www.portalesmedicos.com/empleo_formacion_medicina_salud/adverts.php
http://www.aecirujanos.es/ofertas_de_empleo.php
http://www.empleo-cfisiomad.org/
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 http://www.enfermeria21.com/ 

  

Arquitectura: 

 http://es.arquitecto.com/empleo 

  

Profesorado: 

 http://www.educajob.com/ofertas/busqueda_avanzada.asp 

 http://www.colejobs.es/ 

 http://educaspain.com/empleo/ 

 http://www.miprofeparticular.es/ 

 http://www.wekab.com 

  

Traballadores da agricultura e a gandeiría: 

 http://infocarne.com/empleo/ 

 http://www.agrodigital.com/empleo.asp 

 http://www.infoagro.com/empleo/ 

  

Traballadores do servizo doméstico e coidadores: 

 http://www.tusofertasdeempleo.com/ 

 http://www.domestiko.com/  

 http://topnanny.es/ 

  

Profesionais da construción: 

 http://www.construyendoempleo.com 

  

Profesionais de la hostalaría: 

 http://www.hosteleo.com/ 

 http://www.workhotel.trabajos.com/ 

 http://www.animajobs.es/ 

 http://www.gastroempleo.com/ 

  

Persoal para eventos e promocións: 

 http://www.myworkup.net/ 

  

Educadores sociais: 

 http://www.eduso.net/ofertas/index.htm 

http://www.enfermeria21.com/
http://es.arquitecto.com/empleo
http://www.educajob.com/ofertas/busqueda_avanzada.asp
http://www.colejobs.es/
http://educaspain.com/empleo/
http://www.miprofeparticular.es/
http://www.wekab.com/
http://infocarne.com/empleo/
http://www.agrodigital.com/empleo.asp
http://www.infoagro.com/empleo/
http://www.tusofertasdeempleo.com/
http://www.domestiko.com/
http://topnanny.es/
http://www.construyendoempleo.com/
http://www.hosteleo.com/
http://www.workhotel.trabajos.com/
http://www.animajobs.es/
http://www.gastroempleo.com/
http://www.myworkup.net/
http://www.eduso.net/ofertas/index.htm
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Coidadores infantís ou de persoas maiores: 

 http://kuidadores.es/ 

  

ONG: 

 http://www.hacesfalta.org/ 

 http://coordinadoraongd.org/empleo/ 

 http://www.sector3.net/ofertas_de_empleo.php 

 

 

Para terminar, se queres traballar como freelance ou autónomo en pequenos 

proxectos ou minitraballos recoméndamosche que botes unha ollada a 

https://www.freelancer.es/, un portal onde persoas particulares ou empresas 

encargan pequenos/medianos proxectos que quizais ti poderías 

desenvolver. Ademais algunhas webs que xa citamos anteriormente tamén 

teñen un apartado propio para traballar como freelance. Por exemplo en 

Tecnoempleo podemos atopar unha seccion dedicada a isto en 

https://freelance.tecnoempleo.com/ e Infojobs tamén conta ca sección 

https://freelance.infojobs.net/.   

http://kuidadores.es/
http://www.hacesfalta.org/
http://coordinadoraongd.org/empleo/
http://www.sector3.net/ofertas_de_empleo.php
https://www.freelancer.es/
https://freelance.tecnoempleo.com/
https://freelance.infojobs.net/

