
SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL: AGRUPACIÓN VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS.

BOLETÍN DE EMPREGO SEMANA  5 DE XUÑO DE 2017

OFERTAS DE EMPREGO

SOCORRISTAS PARA O CONCELLO DE CURTIS
Para  traballar  nas  piscinas  municipais  do  Concello  de  Curtis.  Bases  e  inscrición  no  proceso  en
www.curtis.gal 

INTERNA PARA VILASANTAR
Particular busca persoa interna para os meses de verán na zona de Vilasantar. Interesados/as poñerse en
contacto coa Orientadora laboral (susana.nieto@curtis.gal ou no telf.: 981789003) 

EMPREGADA DO FOGAR ZONA DE CURTIS
Particular busca persoa para realizar as comidas a unha persoa maior de luns a venres de 11.00 a 13.00
horas.  Interesados/as poñerse en contacto coa Orientadora laboral (susana.nieto@curtis.gal ou no telf.:
981789003) 

MONITOR DE OCIO E TEMPO LIBRE  PARA O CONCELLO DE CURTIS
Convocatoria de selección de persoal, para a formación dunha lista para a contratación como persoal
laboral temporal de monitor/a de actividades de tempo libre, no Concello de Curtis. Prazo de presentación
de documentación: 5 días hábiles a contar dende o día seguinte publicación do anuncio no diario “La Voz
de Galicia” que tivo lugar o 3/06/2017. Bases e inscrición no proceso en www.curtis.gal 

OPERARIO/A DE ALMACÉN EN TEIXEIRO
A empresa Grupo Externa,  busca un operario/a de almacén para Teixeiro.  A oferta de emprego está
publicada na páxina web de infojobs. Revisión e inscrición en www.infojobs.net

SOLDADOR PARA LAVACOLLA
Empresa  de  Santiago-  Lavacolla,  Obraterra,  SL.  dedicada  á  obra  publica  precisa  de  soldador  de
mantemento para as maquinas de machaqueo. con experiencia no sector e dispoñibilidade para viaxar.
interesados mandar curriculum: geli@obraterra. 

Anuncio publicado na web de www.milanuncios.com

A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A Agrupación non asume responsabilidade
algunha en relación cos datos contidos nas ofertas de emprego que figuran neste arquivo
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COIDADORA INTERNA CON CARNÉ CONDUCIR PARA TOURO
Necesítase coidadora de 30 a 55 anos para atender a un matrimonio de domingo ás 21 da noite ata o
sábado ás 9 da mañá. CON CARNÉ DE CONDUCIR. Vixilancia, tarefas do fogar e comida. Requírese:
entender Galego, experiencia, referencias e permiso de traballo. Salario: 825 netos, contrato e Alya en SS
Contactar a través da web: www.milanuncios.com 

GRANXEIRO DE PORCINO EN ARANGA
Necesítase persoa dinámica, seria, responsable para traballar en granxa porcina. Imprescindible carnet
de conducir. Enviar currículum na siguiente dirección: granxaporcina@hotmail. com Valorase experiencia
e referencias. 
 Anuncio publicado na web de www.milanuncios.com

CARPINTEIRO CON EXPERIENCIA PARA TEIXEIRO
Se necesita carpintero con experencia para carpintería de fabricación en madeira maciza. Se requiere
dominio  para  realizar  traballos  en  taller  portas  ventás  mesas  cadeiras  mobles  armarios  etc.  Non
montadores  nin  colocadores  solo  xente  con  experiencia  en  macizo.   Anuncio  publicado  na  web  de
www.milanuncios.com, Telf. de contacto: Marcos 680287558

ADMINISTRATIVO/A
Asesoría consolidada busca administrativo con experiencia en laboral, fiscal y contable. Zona Betanzos.
Contactar a través da web: www.milanuncios.com 

BECA FEUGA ADMINISTRACIÓN PARA ORDES
Empresa dedicada á venda e reparación de vehículos selecciona a unha persoa para a realización dunha
beca  Feuga.  Súas  funcións  serán:  Colaborar  na  atención  telefónica.  Formación  e  colaboración  en
contabilidade  xeral.  Apoio  en  tarefas  de  facturación.  Requisitos:  Dispoñibilidade  de  incorporación
inmediata.  Ter  finalizado  Formación  Profesional  nos  tres  últimos  años.  Ser  menor  de  31  años.
Incorporación inmediata. Contrato mediante Beca Feuga, a xornada completa e de duración inicial de 3
meses.
Contactar a través da web: www.milanuncios.com 

AUXILIARES DE AXUDA A DOMICILIO PARA BETANZOS. 

Con  Certificado  de  Profesionalidade  en  Betanzos  (Coruña).  Contrato  por  obra  e  servizo  e  alta  en
Seguridade Social.  Salario  segundo convenio.  Incorporación inmediata.  Distintos horarios.  Requisitos:
-Documentación en regra. -Dispoñibilidade inmediata. -Imprescindible Certificado de profesionalidade de
atención  sociosanitaria.  -Residencia  en  Betanzos.  -Experiencia  de  a  lo  menos 6  meses de  axuda a
domicilio. -Compromiso, honradez, seriedade, paciencia e empatía 

A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A Agrupación non asume responsabilidade
algunha en relación cos datos contidos nas ofertas de emprego que figuran neste arquivo
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Contactar a través da web: www.milanuncios.com 

AXUDANTE DE DEPENDENTA
Persoa  para  tenda  de  alimentación  E  produtos  gourmet.  Experiencia  en  cortadora  de  máquina  de
embutidos e corte de xamón a coitelo. Xornada completa. Necesario carnet de manipulador de alimentos
e riscos laborais . Incorporación inmediata. Abstenerse se non cumple requisitos. Enviar currículum a
vangoram@hotmail. com

Anuncio publicado na web de www.milanuncios.com

MECÁNICO
Con experiencia para taller de Melide. Interesados enviar cv a: tallermelide@hotmail.com

Anuncio publicado na web de www.milanuncios.com

CAMAREIROS/AS, AXUDANTES DE COCIÑA, E REFORZOS DE CAMAREIRO. 6 VACANTES. 
Novo bar  de  tapas  e  racións  no  centro  de  Betanzos,  zona callejas.  Traballo  a  jornada completa  ou
xornada parcial para o reforzo. Horario a convir, principalmente turno corrido entre semana e partido o fin
de semana. O reforzo é para fins de semana e luns/martes. Incorporación inmediata. No é so para verán,
interesa para traballar todo o ano. Experiencia se valora pero sen experiencia e con capacidade e ganas
para aprender tamen. 
Requisitos desexables para camareiros/as: -inglés para desenvolverse en pedidos con turistas Requisitos
mínimos para camareros/as: -levar bandexa -traballar ben en equipo e boa comunicación con clientes,
compañeiros  e pedidos  cociña  -organización  e  rapidez  -control  de  situacións  con maior  volumen de
traballo. Requisitos desexables para axudante de cocina: -carnet de manipulador de alimentos Requisitos
mínimos para axudante de cocina: -experiencia en cocina. -rapidez y limpieza. -organización e control de
situacións con maior volumen de traballo. Interesados enviar CV por email a taberna1931@gmail.com
indicando para o posto o que se está interesado. 

Anuncio publicado na web de www.milanuncios.com

CAMAREIRA PARA TEIXEIRO
Búscase camareira para Teixeiro con experiencia e boa presenza. Urxe. Falar por whatsup. Contacto:
Rubén 676860500
Anuncio publicado na web de www.milanuncios.com

DEPENDENTA E LIMPADORA PARA TENDA EN BETANZOS
Venda e limpeza en tenda, zona Betanzos. Xornada partida. Enviar cv a orti1920@gmail.com
Anuncio publicado na web de www.milanuncios.com

A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A Agrupación non asume responsabilidade
algunha en relación cos datos contidos nas ofertas de emprego que figuran neste arquivo
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 PASADORA DE FERRO PARA VILARRODIS (ARTEIXO)
Chica/o responsable para prancha. Contactar: 666328319 e 981601713
Anuncio publicado na web de www.milanuncios.com

COCIÑEIRO/A PARA TEIXEIRO
Búscase cociñeiro para Teixeiro con posibilidade de aloxamento. Interesados contactar con Javier no telf.:
620699303 / 606160084
Anuncio publicado na web de www.milanuncios.com

OFERTAS AXENCIA LOCAL DE COLOCACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

06/06/2017 Fontaneiro Oficial 1ª

06/06/2017 Auxiliar de atención a persoas maiores no fogar 

05/06/2017 Limpadora

01/06/2017 Teleoperador/a

01/06/2017 Aprendiz instalador

01/06/2017 Camareiras de Pisos

Máis información e inscrición en: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas

AXUDAS A EMPRENDEDORES

Programa de fomento y consolidación del empleo en las pequeñas empresas de nueva creación 

Tipos de axuda:

- Subvención á xeración de emprego estable

Os postos  de  traballo  de  carácter  indefinido  creados,  incluídos  os  das  propias  persoas  promotoras,
ocupados  por  persoas  desempregadas  incentivaranse,  ata  un  máximo  de  dez,  cada  un  deles  coas
seguintes subvencións:

A. 4.000 euros para desempregado en xeral.

Esta axuda terá dereito a o  incremento do 25% en cada un dos seguintes casos:

a) No caso dunha muller

b) No caso dunha persoa con discapacidade ou que se atope en risco de exclusión social

A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A Agrupación non asume responsabilidade
algunha en relación cos datos contidos nas ofertas de emprego que figuran neste arquivo
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c) No caso de pertencer a unha unidade familiar con todos os seus membros desempregados

d) O centro de traballo da empresa estea situado nun concello rural

Cando a dedicación sexa a tempo parcial, as contías destes incentivos serán proporcionais ao tempo
efectivo  de  traballo,  en función da xornada a tempo completo  establecida  no  convenio colectivo  de
aplicación ou, na súa falta, na xornada común legal. 

Poderán ser  obxecto desta subvención os postos de traballo  estables de carácter indefinido creados
desde o 01/10/2016 ata o 31/07/2017.

- Subvención para formación

Para axudar á persoa promotora ou empresaria na toma de decisións necesarias para o funcionamento
da empresa, financiarase parcialmente a asistencia a actividades formativas relacionadas coa función
gerencial e/ou directamente relacionada coa actividade que vai desenvolver. A contía da subvención será
de ata o 75% do custo dos servizos recibidos, cun límite máximo de 3.000 euros polo conxunto dos
cursos e das actividades de formación recibidas.

- Subvención para o inicio da actividade

Para o financiamento dos primeiros gastos da actividade poderá concederse unha subvención de ata
3.000 euros por cada emprego subvencionable, ata un máximo de dez. Esta subvención terá os mesmos
incrementos que no caso da subvención para a xeración de emprego estable, podendo chegar a 6.000
euros se se ten dereito ao catro incrementos.

Será subvencionable os honorarios de notaría e rexistrador, a compra de mercadorías e materias primas,
arrendamento do local, de maquinaria e de equipos informáticos, gastos do seguro do local, publicidade,
páxina web, posicionamento web e subministracións, excluído o imposto sobre o valor engadido ou, no
seu caso, os impostos indirectos cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación.

? Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.

Subvención  do  75%  do  custo  dos  servizos  de  gardaría,  ata  un  máximo  de  3.000  euros,  para  os
promotores que sendo titulares dunha familia teñan fillos menores de tres anos.

Poderán ser beneficiarias as persoas promotoras que cren a súa propio posto de traballo estable e polo
cal obtivesen a subvención á xeración do emprego estable, sexan titulares de familias monoparentais ou
na que os dous cónxuxes realicen unha actividade laboral e estean dados de alta no correspondente
réxime da Seguridade Social ou mutualidade de colexio profesional.

Prazo de solicitudes

O prazo xeral para a presentación de solicitudes finalizará o 31 de xullo de 2017.

Máis información: Orientación laboral. 981789003 

FORMACIÓN

A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A Agrupación non asume responsabilidade
algunha en relación cos datos contidos nas ofertas de emprego que figuran neste arquivo
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CURSO BÁSICO DE PROTECCIÓN CIVIL 
Inscrición na páxina da AGASP www.agasp.xunta.gal  (Entrar en “formación”). A modalidade é presencial
e vaise a realizar nos seguintes lugares: 
- A Coruña (prazo ata o 10/04/17)
- Ordes (prazo ata o 08/04/17)
- Guitiriz (prazo ata o 10/04/17)

PRIVADO  DE  ATENCIÓN  SOCIOSANITARIA  EN  INSTITUCIÓNS  SOCIAIS  NO  CENTRO  DE
FORMACIÓN PROFESIONAL EFA PIÑEIRAL EN ARZÚA 

Formación homologada para obter o certificado de profesionalidade unha vez rematado. Requisitos de
acceso ter a ESO ou equivalente ou as competencias clave. 

Centro:  EFA Piñeiral.  Centro  privado,  prezo  a  consultar.  Inicio  planificado  a  fines  de  marzo  2017  e
finalización en decembro de 2017. Horario aínda non establecido. 

Para máis información: Raquel Carregal Mv 626639450. 

DATOS DE CONTACTO DO SERVIZO:

Para apoio no envío de cv ou máis información.

Teléfono: 981789003 (Excepto os mércores de 12.00h–15.00h en 981778169). Email: susana.nie-
to@curtis.gal

A información ofrecida nestas páxinas ten carácter meramente informativo. A Agrupación non asume responsabilidade
algunha en relación cos datos contidos nas ofertas de emprego que figuran neste arquivo
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