T'informem que habitualment, per poder-te inscriure a ofertes de feina de la
nostra borsa, cal que siguis usuari de Mas les Mates. Per fer la inscripció, cal
venir presencialment a l'àrea d'ocupació. Però donat els moments excepcionals
que estem vivint, l'opció que et donem és la següent:
Fer la inscripció online: a continuació et facilitem els passos a seguir per fer el
registre online.
D'altra banda, caldria que ens enviessis per mail el DNI escanejat i també
el teu CV actualitzat.
T'adjuntem i enviem a la teva adreça de correu electrònic, un document amb
diferents recursos, que s'entrega el dia del registre presencial.
Aquí et detallem com ho has de fer per registrar-te al nostre servei:
1) Entrar a la direcció https://dinamig.escio.cat/borsa/
2) Un cop dins, clicar "Registrar-se" i emplenar tots els camps que
demanen. Atenció: La contrasenya et demana que tingui com a mínim
6 caràcters on hi ha d'haver una MAJÚSCULA una minúscula i un número.

3) Validació 1: Un cop s'han emplenat els camps anteriors ens has d'avisar
(per mail:ocupacio@dinamig.cat) perquè et validem el teu correu electrònic.
4) Validació 2: Un cop nosaltres t'hem validat el correu electrònic, hauràs
d'entrar al teu mail i validar els 2 mails que t'hauran arribat. Hauràs d'haver
rebut 2 correus electrònics on l'assumpte posa "Notificacions". Has de clicar el

link de color blau que t'apareix a cadascun dels mails. Amb un no n'hi ha prou,
els has d'obrir tots dos.
5) Ja pots entrar al portal ( https://dinamig.escio.cat/borsa/) amb el teu usuari
(correu electrònic) i la contrasenya que has creat en el pas 2
6) Un cop dins, s'han d'anar emplenant els camps en blanc per completar el
teu perfil. Atenció: No et deixarà guardar fins que no hagis emplenat tot el que
porta un asterisc* i fins que no hagis afegit com a mínim una experiència
laboral, una formació i un interès professional. Recomanem emplenar aquest
mínim tot i que sempre és millor deixar la fitxa el màxim de completa possible i
clicar guardar abans no hagi passat mitja hora, sinó es pot perdre la feina feta.
7) Un cop has posat guardar t'ha de sortir un missatge que posa "el teu perfil
ha estat creat correctament". Ara ja estàs registrat/da a l'Àrea d'Ocupació de
Mas les Mates i pots accedir als nostres serveis.
8) Un cop feta aquesta gestió ja formaràs part de la nostra base de dades i
podràs presentar la teva candidatura a totes aquelles ofertes en les que puguis
encaixar i que siguin del teu interès:
https://ocupacio.dinamig.cat/busques-feina/ofertes-de-feina/

Si tens algun dubte, pots contactar-nos de nou per mail
(ocupacio@dinamig.cat) o per whatsapp 696585557.
Salutacions,
Àrea d’Ocupació-DinàmiG
Seguim treballant per vosaltres!!

