METACERCADORS: CERCANT OFERTES EN
TOTES LES WEB
Els metacercadors són webs que fan un rastreig a Internet buscant ofertes disponibles ja sigui
en portals generalistes o especialitzats, empreses, empreses de selecció, etc. Aquests
metacercadors no són borses de treball, és a dir, les ofertes de treball no es troben en la seva
pròpia pàgina. El seu funcionament consisteix en buscar, indexar i classificar les ofertes que es
troben publicades en altres webs.
La majoria de metacercadors demanen prèviament el registre del correu electrònic i les alertes
de treball que ens interessen. Es poden crear també diferents perfils d’alerta.

També es pot fer recerca directament en la pàgina web del metacercador. La recerca es fa
mitjançant una o vàries paraules clau i delimitant l’àmbit geogràfic . El resultat és un llistat
d’ofertes que enllacen directament a les webs d’origen.

Si ens hem registrat en el metacercador segons un perfil determinat, rebrem per correu
electrònic les ofertes de treball corresponents a aquest perfil. Cada oferta té el link per a
poder enllaçar amb la borsa de treball on ha estat publicada. Es pot donar el cas que sigui
necessari donar-se d’alta a la borsa de treball concreta on està l’oferta per poder inscriure’s a
la mateixa.
Els metacercadors són útils si es defineix molt clarament el tipus de feina que es busca ja que
arriben ofertes de totes les borses de treball i per tant, es rep molta informació sense haver
d’anar a cercar pàgina a pàgina. No obstant, s’ha de tenir present que per accedir a les ofertes
és necessari seguir el link i estar d’alta a la web d’origen de l’oferta.
Metacercadors:
•

www.opcionempleo.com

•

http://www.workea.org/

•

http://www.indeed.es/

•

http://es.jobrapido.com/

•

http://www.trabajorapido.org/

•

http://jooble.com.es/

•

http://www.njobs.es/

•

http://www.jobcrawler.info/

•

http://www.jobijoba.es/

•

http://www.123trabajo.com/

•

http://www.freeforjob.com/

•

http://empleo.renego.es/

•

http://empleo.trovit.es/

•

http://es.jobomas.com/

•

http://www.wowempleo.es/

•

http://www.simplyhired.es/

•

http://www.tablerotrabajo.com/

•

http://www.empleo.com/

•

http://empleo.donkiz.es/

•

http://trabajo.mitula.com/

•

http://trabajo.posot.es/

•

http://www.sieres.org/

•

http://www.ofertasdetrabajosyempleos.com/

•

http://www.freeforjob.com/v2/

•

http://jooble.com.es/

•

http://www.sumavisos.es/empleos

•

http://empleo.renego.es/

•

http://www.empleoin.com/

•

www.yovijob.com

•
•

http://empleo.wickedin.es/
http://empleo.yakaz.es/

