
 

 

 

 
 

 

 LLEGEIX be l’oferta, per conèixer els requisits i les condicions. 

 APUNTA’T a l’oferta, si s’ajusta al teu perfil. 

 ENVIA el currículum (si t’ho demana), INDICANT la referència de l’oferta. 

 ASSEGURA’T que el currículum està actualitzat i s’adapta a l’oferta. 

 CONSULTA “El meu espai” per fer seguiment de les teves candidatures. 

 
Ofertes de feina del SOM i la XALOC 

 
A la web del SOM hi trobaràs ofertes principalment de Mataró:  

 www.mataro.cat/ocupacio 
 
A la web de la XALOC, a més a més de les ofertes del SOM, hi trobaràs ofertes de tota la 
província de Barcelona gestionades per altres serveis d’ocupació: 

 https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina 
 
Des de la web de la XALOC: 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
www.mataro .cat /ocupac io   
serve iocupac io@ajmataro . cat   
93 758 21 31  

 
Clica aquí per a més recursos i estratègies 

o escaneja aquest codi 
 

número de 6 digits  

Utilitza els filtres (sector professional, comarca...), en funció de les teves preferències. 

http://www.mataro.cat/ocupacio
https://xaloc.diba.cat/ofertes-de-feina
http://www.mataro.cat/ocupacio
mailto:serveiocupacio@ajmataro.cat
https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/orientacio/documents-de-suport-per-a-la-recerca-de-feina


 

 

 

Consulta “El meu espai” 
 

 
 
Accedeix a l’apartat El meu espai de la xarxa XALOC https://xaloc.diba.cat, per consultar: 

 Les meves candidatures: hi trobaràs l’estat en que es troben les candidatures de 
les ofertes a les que t’has presentat. 

 Les meves dades: hi consten les teves feines preferents* i les dades que ens has 
proporcionat sobre la teva formació i experiència professional. 

*Feines preferents: són les ocupacions que cerques preferentment i consten al teu 
expedient. 

 

 
 
 
 
 

Accedeix a El meu espai o Apunta’t a les ofertes de feina de la XALOC introduint: 

 El teu número de document d’identitat (NIF, NIE o passaport).  
Si tens un NIE que comença per X, després de la X has d’afegir un 0.    
Ex. X011111111A 
 

 La teva contrasenya.  
 

 
Crea la teva contrasenya 

 
 

Tingues actualitzada aquesta informació per tal que el teu procés recerca de 
feina sigui eficaç.  

Si et cal actualitzar alguna informació, posa’t en contacte amb el SOM trucant al 
937582131 o per correu electrònic a serveiocupacio@ajmataro.cat 

 Clica a  Has oblidat la contrasenya? 

 Omple el formulari. 

 Rebràs un missatge amb un enllaç per 
definir la nova contrasenya. 

 Ho rebràs al telèfon mòbil o a l’adreça 
de correu electrònic que hagis 
proporcionat al SOM com a dades de 
contacte. 

2 

https://xaloc.diba.cat/
mailto:serveiocupacio@ajmataro.cat
https://xaloc.diba.cat/restablir-contrasenya

