PalmaActiva
NORMATIVA DE L’AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ COM A
DEMANDANT D’OCUPACIÓ
L’Agència de Col·locació, autoritzada pel Servei Públic d’Ocupació amb el núm. 0400000001,
presta els seus serveis d’intermediació laboral de forma totalment gratuïta, tant per a les
empreses com per als demandants d’ocupació.

Requisits d’accés
1. Estar en edat laboral, en recerca o millora d’ocupació; ser major de 16 anys i menor de l’edat
marcada pel conveni col·lectiu a aplicar l’àmbit laboral en el qual desitges treballar.
2. DNI o NIE més permís de treball en vigor.
3. No estar impossibilitat per a treballar.
4. Disposar d’un correu electrònic i/o telèfon mòbil, perquè el servei d’intermediació laboral
contacta amb els demandants d’ocupació mitjançant aquests dos canals. Per tant, és
imprescindible facilitar algun d’aquests mitjans de contacte per a accedir a les ofertes.

Normes de funcionament
1. La primera vegada és imprescindible presentar-se personalment a les nostres oficines per a
obtenir les claus d’accés a la plataforma (usuari i contrasenya). Haureu de dur el DNI o NIE i
un permís de treball en vigor.
2. L’accés com usuari/uària demandant d’ocupació a la borsa d’ocupació de l’Agència de
Col·locació de PalmaActiva es realitza sempre mitjançant inscripció telemàtica. En el cas de
no tenir competències digitals podreu sol·licitar l’ajuda i assessorament d’un tècnic/ca
d’orientació laboral.
3. La inscripció com a demandant d’ocupació té una vigència d’un any. Una vegada passat l’any
sense que hagi actualitzat la seva fitxa us heu de donar d’alta de nou. Podeu fer-ho
presencialment a les nostres oficines o bé en línia.
4. Si heu actualitzat la vostra fitxa (contactes, modificacions CV…) el termini de caducitat es
prorroga automàticament des de la darrera actualització.
5. Si estau en situació de millora laboral cal que ens indiqueu a l’apartat de millora les
condicions laborals actuals i les desitjades. Aquesta dada ens ajuda per a comunicar-vos
ofertes del vostre interès.
6. Si trobau una feina mitjançant l’Agència de Col·locació la vostra demanda es donarà de baixa.
Si voleu continuar d’alta haureu d’entrar a la vostra fitxa per a actualitzar-la.
7. Heu d’actualitzar la fitxa cada vegada que hi hagi canvis al vostre currículum (cursos,
experiència laboral, idiomes...) o a les dades personals (telèfon, adreça...).
8. No és obligatori acceptar una oferta de treball rebuda de PalmaActiva. Si una oferta no us
interessa, indicau-nos-en els motius per a tenir-ho en compte a pròximes ofertes.
9. Si acceptau una oferta d’ocupació us comprometeu a posar-vos en contacte amb l’empresa
tan aviat com sigui possible, per a augmentar així les vostres possibilitats de col·locació.
10. A la tercera vegada consecutiva que accepteu una oferta i no us poseu en contacte amb
l’empresa s’entendrà que no estau en recerca activa d’ocupació i es donarà de baixa la vostra
demanda de l’Agència de Col·locació.

