
 

Amb el suport  de: 

 

 
 

INDICACIONS DEL SEOVT ADREÇADES A LA CIUTADANIA DAVANT LA CRISI SANITÀRIA 
OCASIONADA PEL COVID19 

 

 
 El Servei d’Empresa i Ocupació de La Vall del Tenes continua treballant i pots contactar 

amb nosaltres a través del telèfon 636603499 (de dilluns a divendres de  9h a 14h) o 
als següents correus electrònics: 

 
 mcvt.seovt@mvalltenes.cat (usuaris/àries del servei) 
 mcvt.empresa.seovt@mvalltenes.cat (empreses) 
 mcvt.empren.seovt@mvalltenes.cat (emprenedors/es) 

 
 Si vols inscriure’t al nostre servei o tens consultes envers la teva recerca de feina, truca 

al 636603499 i t’explicarem com fer-ho. 
 Aprofita per actualitzar les teves dades (si has canviat el telèfon, correu electrònic, una 

feina...). En cas d’haver treballat necessitem la data d’inici del contracte, lloc de treball, 
tasques realitzades i data de finalització. Ens pots fer arribar aquesta informació via 
correu electrònic a  mcvt.seovt@mvalltenes.cat 

 T’enviarem tota l’actualitat mitjançant els canals habituals (correu electrònic) i podràs 
trobar recomanacions sobre la recerca de feina a les nostres xarxes socials (Instagram: 
seovt_  i Twitter @Seovt). 

 Pots fer el nostre test competencial seguint aquestes instruccions: 

 
o Entra a http://easytojobs.com i dóna’t d’alta com a “Candidat” 

  
1. Indica les teves dades de contacte i els estudis que estàs cursant.  
2. Digues quina és la teva experiència professional i dóna’t d’alta. A l’apartat 
“Origen” indica SEOVT. 
3. Des de la pàgina web http://easytojobs.com  accedeix al test clicant LOG IN 
(amb el teu/va usuari/ària i contrasenya). 
4. Quan estiguis a l’àrea de candidat ves a l’apartat “FER TESTOS”, escull el teu 
test genèric i respon a les preguntes. 
5. Rebràs un document .pdf al teu mail que podràs imprimir. 

 
 Publicarem les ofertes de feina vigents perquè  puguis presentar la teva candidatura, 

sigui per canviar o millorar la feina (via correu electrònic, www.seovt.org o APP). 
 Les empreses estan fent selecció i contactant amb el nostre servei per cobrir les seves 

vacants, realitzant les entrevistes per telèfon o videoconferència. És possible que el 
procés s’allargui per aquest motiu. 

 Si alguna oferta t'interessa, no dubtis en presentar la teva candidatura. El procés de 
selecció es farà de forma segura. 

#joemquedoacasa #joactuo 
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