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En la pàgina 

principal, clica 

en “Registra’t i 

accedeix als 

nostres serveis” 

just davall del 

nostre logotip i 

selecciona 

l’opció 

“Registrar-me 

com a 

demandant 

d’ocupació”. Et 

portarà a una 

pàgina com la de 

la imatge de 

l’esquerra, on 

has d’omplir 

com a mínim els 

camps que 

tinguen un *.  

Una vegada 

hages omplit els 

camps, clica en 

la casella  

“Accepte les 

condicions”, 

ompli el quadro 

amb les paraules 

que apareguen a 

la imatge i clica 

en el botó 

“Registrar-me”. 

 

 

 

 

 



 TUTORIAL PER A INSCRIURE’S COM A DEMANDANT EN ADL ALGINET 

 

P á g i n a  2 | 4 

 

 

La següent pàgina 

(que serà com la 

imatge de l’esquerra) 

conté la teua fitxa 

d’inscripció. Has 

d’anar clicant en les 

diferents seccions que 

apareixen en blau i 

omplint les dades. 

Quan acabes d’omplir 

una secció, has de 

polsar el botó  

“Acceptar i gravar” 

abans de passar a la 

següent secció perquè 

es guarden les dades 

que has introduït. 

 

 

 

 

 

És molt important que òmpligues les dades d’ocupacions sol·licitades perquè el sistema et 

puga avisar quan hi haja alguna oferta que s’ajuste al teu perfil. Però no oblides omplir la resta 

de seccions perquè la teua candidatura puga ajustar-se al màxim al perfil de l’empresa. 

Per omplir les seccions de formació reglada, formació no reglada, carnets professionals, 

idiomes, vida laboral i ocupacions sol·licitades, tan sols has de clicar sobre el botó “Nou” i 

omplir els camps que et demanen.  
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Una vegada omplides totes les seccions és molt important que finalitzes la inscripció. Per fer-

ho has de clicar sobre “Finalitzar la inscripció”, marcar la casella “Sí” i clicar en el botó 

“Acceptar”. 

 

Una vegada finalitzat el procés, has d’esperar que validen la teua candidatura. Mentrestant, 

pots editar qualsevol de les dades que has introduït des del teu panell. 

1. En “Les meues dades” pots visualitzar i editar les 

dades que has introduït a l’hora de registrar-te. 

2. En “El meu currículum” pots visualitzar, omplir i 

editar les dades de les diferents seccions que apareixen en 

les imatges de la pàgina 3 d’aquest tutorial. 

3. En “Les meues ofertes” pots consultar el llistat 

d’ofertes a què t’has inscrit i el seu estat. 

4. En “Els meus cursos” pots trobar tota la informació 

sobre els cursos a què t’has inscrit. 

5. En “Descàrrega el teu currículum” pots descarregar 

tota la informació que has introduït en format de 

currículum, en un document de Word per a editar-lo o en 

format PDF. 

6. En “La meua fotografia” pots pujar una imatge teua 

perquè aparega en el teu perfil de demandant i en el teu 

currículum. Només has de clicar en el botó  “ací” i, en la 

següent pantalla, en el botó “Seleccionar imatge”. Després 

selecciona la imatge que vols i polsa el botó “Adjuntar foto”. 

7. En “Adjuntar el meu currículum” pots pujar el teu propi currículum. Per fer-ho, polsa 

sobre el botó “Seleccionar arxiu”, selecciona el teu currículum i clica sobre “Adjuntar 

currículum”. 

8. En “Preferències de cursos formació” pots seleccionar els temes que t’interessen i el 

programa t’enviarà un correu electrònic quan hi haja disponible un curs que s’adapte 

als teus interessos. Selecciona les àrees que t’interessen i clica en “Guardar els 

canvis”. 

Una vegada validada la teua candidatura, podràs començar a registrar-te en ofertes i/o cursos 

de formació. Si no saps com, consulta el tutorial corresponent. 


