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A aquí trobaràs alguns exemples de possibles accions a realitzar per a la cerca de feina, i de com planificar-te.  
 

ACCIONS I TASQUES RECURSOS NECESSARIS TEMPORALITZACIÓ RESULTATS ESPERATS 
SEGUIMENT RESULTATS 

OBTINGUTS 

QUÈ has de fer per aconseguir allò 
que vols  

QUINS recursos, eines, materials  
necessites per poder fer la recerca 

  

QUAN 
Temps de què disposes, i 

temps que necessites per a 
realitzar les accions 

PER A QUÈ 
Quins són els resultats que vols  aconseguir 

COM va l’execució de les accions i  
l’assoliment dels resultats que t’has 

proposat 

 

Ampliar, seleccionar i 
ordenar la llista d’empreses 
del sector d’Hosteleria. 
Classificar-les segons si 
són: 

- Restaurants 
- Càterings 

 
Territori: Segrià, Pla d’Urgell 
i Noguera 

Directoris d’empreses (de la 
Federació d’Hostaleria de 
Lleida, de la Cambra de 
Comerç de Lleida, etc.) 
 
Internet i plantilla Excel 
(base de dades d’empreses 
d’hostaleria del territori amb 
categories) 

2 dies (12-14 hores 
aprox.)  

Ara (6/05) tinc 21 restaurants i 3 
càterings, i em falten dades  
 
1. Haig de tenir entre 50 i 70 

restaurants que m’interessin 
(cuina tradicional de la zona, 
catalana, mediterrània) 

2. Haig de trobar entre 15 i 20 
empreses de càtering 

3. De totes les empreses haig de 
tenir: nom, adreça, telf., mail i 
web, dades interessants (tipus 
de cuina, mida, etc.). També si 
tenen presència a la xarxa 
(Facebook o altres) i el link. 
Persona/es de contacte. 

8 de maig  
He buscat restaurants que 
m’interessen pel tipus de 
cuina. En tinc 43 (seguir 
buscant) 
Tinc 12 empreses de 
càtering interessants, amb 
possibilitats de contractació 
puntual, per dies/setmanes 
(seguir buscant) 
 
Estan registrades a la base de 
dades (Excel) amb tota la 
informació.  

 

Ampliar la base de dades 
de borses de treball: 
buscar-ne d’específiques 
del sector d’hostaleria (i si 
és possible, del territori)  
 

Directoris de borses de 
treball d’Hostaleria  
 
Internet i plantilla Excel 
(base de dades de borses 
de treball d’Hostaleria) 

1 dia (5 hores aprox.) 

Ara tinc un llistat de borses de 
treball generals  
 
1. Aconseguir entre 8 i 10 borses 

de treball específiques del 
sector.  

2. Tenir la informació introduïda a 
la base de dades de 
borses/portals de feina 
d’hostaleria 

9 de maig  
He trobat un document de 
BCN Activa (Canals de 
recerca de feina d’Hostaleria i 
Turisme).  

- 12 portals d’ocupació 
específics del sector 

- Directoris per fer auto 
candidatura (n’hi ha un 
munt) 

- 3 empreses de serveis de 
col·lectivitats i càterings 
(afegir-les a la bbdd 
d’empreses). En tindré 15! 

Pendent: passar-ho a la base 
de dades. 

 



                                                           EXEMPLE DEL PLA DE CERCA DE FEINA 
                                         

 

2 

 

 
 
Actualitzar la informació que 
tinc al LinkedIn i donar-me 
d’alta a Comunidad 
HostelTur 
 
 

Internet 
Bio + CV actualitzat 

2 dies (unes 14 
hores en total) 

1. Tenir el meu perfil del LinkedIn 
al dia: 

- Presentació/Bio incorporada. 
- Dades el perfil actualitzades. 
- Perfil en format infografia 

dissenyat. 
2. Tenir el registre i perfil fet de 

Comunidad HostelTur 

Pendent (previst pel 10 i 11 de 
maig) 

 

Presentar la meva 
candidatura a restaurants i 
càterings que he 
seleccionat 

Dades de les empreses 
(restaurants i càterings). Mail 
  
Plantilla per registrar dia i 
empresa d’enviament del CV 
i per fer el seguiment 
 
Suports actualitzats: 

- CV tradicional 
- CV creatiu 
- Video CV 
- LinkedIn 

3 matins (15 hores 
en total, aprox.) 

1. Abans d’enviar la meva 
candidatura, haig d’haver 
investigat cada empresa.  

2. Haig de tenir clar el tipus de 
suport que més s’ajusta a cada 
empresa 

3. Haig d’enviar la meva auto 
candidatura a: 
- 35 restaurants 
- 10 càterings 

4. Tenir la plantilla de registre 
actualitzada.  

Pendent (previst pel  13 al 15 
de maig) 

 

Buscar ofertes de feina i 
enviar el CV (en el suport 
més adient) 

Portals/borses de treball 
generalistes i especialitzats 
 
Plantilla per registrar dia i 
empresa d’enviament del CV 
i per fer el seguiment 
 
Suports actualitzats: 

- CV tradicional 
- CV creatiu 
- Video CV 
- LinkedIn 

5 matins/tardes (15 
hores en total, 
aprox.) 

1. Abans d’enviar la meva 
candidatura, haig d’haver 
investigat i analitzat l’empresa i 
la oferta 

2. Haig de tenir clar el tipus de 
suport que més s’ajusta a cada 
empresa/oferta i, si cal, adaptar-
lo. 

3. Trobar i presentar-me a, com a 
mínim: 
- El 80% de les ofertes que 

trobi 
4. Tenir la plantilla de registre 

actualitzada.  

Pendent (previst pel  13 al 17 
de maig) 
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