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1. Vull fer el seguiment d'una oferta de feina. Com ho he de fer? 

    

2. El Servei d’Ocupació de Mataró manté la seva activitat durant els dies del 
confinament?    

 

3. Em puc inscriure al Servei d’Ocupació? 

 

4. Em puc inscriure a les ofertes de feina del Servei d’Ocupació? 

 

 Posa't en contacte amb la borsa de treball bt@ajmataro.cat 

Sí.  
La majoria de serveis s'ofereixen de forma no presencial;  

 per telèfon, trucant al 93 758 21 31 en horari de 9 a 14h,  

 per correu, a l'adreça electrònica serveiocupacio@ajmataro.cat  

 o omplint el formulari de la web.  
En el cas de majors de 25 anys: 
https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formularis/inscriu-te/majors  
i si és menor de 25: 
anys:https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formularis/inscriu-te/joves 

Sí.  
Pots fer-ho: 

 per telèfon, trucant al 93 758 21 31, en horari de 9 a 14h,  

 enviant-nos un correu electrònic a l'adreça: serveiocupacio@ajmartaro.cat,  

 o bé omplint el formulari de la web.  
En el cas de majors de 25 
anys:https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formularis/inscriu-te/majors i 
si és menor de 25 anys: 
https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formularis/inscriu-te/joves 

Pots consultar les ofertes de feina que s'estan gestionant i inscriure't a: 
www.mataro.cat/ocupacio 
Has de tenir present que la majoria dels processos de selecció que hi havia en marxa han 
quedat aturats i es reprendran quan finalitzi la crisi sanitària.  
Pots consultar el recull diari d'ofertes que pengem a la web diàriament XXXX 
Tingues present que aquestes ofertes no les gestionem des del SOM 
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