
SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
AGRUPACIÓN VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS

BOLETÍN DE EMPREGO SEMANA DO 14 DE FEBREIRO DE 2018

OPERARIOS/AS DE PRODUCIÓN FINSA SANTIAGO
Búscanse  operarios  e  operarias  de  produción  para  as  diferentes  liñas  de  fabricación  na  planta  de
Santiago  de  Compostela  con  dispoñibilidade  para  traballar  en  réxime  de  quenda  de  continuidade.
Funcións principais:  Desempeño de funcións de control  do proceso produtivo nas diferentes liñas de
fabricación da planta. Requisitos: Titulación académica de Bacharel ou Ciclo Medio
Valorarase:  Experiencia  en  traballo  a  quendas  e  en  procesos  industriais.  Carné  de  carretillero.
Responsabilidade,  traballo  en  equipo  e  colaboración.  Inscrición  na  páxina  web  de  Finsa:
www.empleo.finsa.com 

AXENCIA LOCAL DE COLOCACIÓN DE SANTIAGO
MÁIS INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS EN: http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas
14/02/2018Técnico/a en proxectos de participación social

14/02/2018Asesor/a laboral

12/02/2018Auxiliares de axuda no fogar

12/02/2018Xefe/a de sector multinacional

12/02/2018Responsable comercial multinacional

09/02/2018Vendedores/as

09/02/2018Caixeiros/as

09/02/2018Xóvenes talentos para multinacional

09/02/2018Asesores/as profesionais de seguros

09/02/2018Docente de matemática, física e química

08/02/2018Delineante-administrativo/a sector construción

08/02/2018Fontaneiros, albaneis e electricistas (oficiais de primeira)

08/02/2018Persoal de limpeza (con certificado discapacidade)

07/02/2018Pinche de cociña

07/02/2018Comercial sector televisivo

06/02/2018Cociñeiro/a

06/02/2018Telefonista (con certificado de discapacidade)

05/02/2018Docente de inglés

05/02/2018Auxiliar administrativo/a
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APRENDIZ DE CARPINTERÍA A CORUÑA
Buscase aprendiz para carpintería de madeira e construcción q estean dados de alta en garantía xuvenil
e con ganas de aprender e traballar, valorarase experiencia. Contactar con Miguel a través da web de
Milanuncios. Anuncio publicado en Milanuncios o 14/02/18 

CARPINTERO DE MADEIRA ORDES
Se busca carpinteiro profesional  de madeira,  se valoran estudios de FP.  Muy importante experiencia
demostrable en el sector de carpintería de madeira, experiencia mínima 5 años. Contactar: José Javier
676336195. Anuncio publicado en Milanuncios o 14/02/18 

ASESORIA E INMOBILIARIA A CORUÑA
Oficina de recente apertura,  actividades inmobiliarias e xurídicas.  Requírese boa presencia,  dotes de
comunicación  e  empatía,  capacidade  de  organización  e  iniciativa,  disposición  para  traballar  e
coñecementos informáticos básicos. Valorase actitude aberta, dispoñer de carné de conducir e vehículo
propio. Remuneración según valía. Interesados remitir curriculum con foto a correo@portalpymes.es
Anuncio publicado en Milanuncios o 13/02/18 

CAMAREIRA DE PISOS HOTEL CASA LOIS SANTIAGO
Hotel  Casa  Lois  en  Santiago  de  Compostela  busca  camareira  de  pisos.  Imprescindible  experiencia,
coñecementos  de  inglés  e  incorporación  inmediata.  Enviar  curriculum  a  info@casalois.com.  Non  se
valoran curriculums sen experiencia. Anuncio publicado en Milanuncios o 13/02/18 

MONITORES TEMPO LIBRE ANIMADORES SANTIAGO
Buscamos xente nova,  activa  e dinámica  para  animar  festas de aniversarios  infantís  a domicilio,  en
comuñóns, vodas e toda clase de eventos para nenos. Actividades: Pintacaras, xogos, globoflexia, maxia,
monicreques, contacontos e animación infantil par a nenos de todas as idades. Dispoñibilidade fins de
semana, sobretodo. Boa remuneración. Formación a cargo da empresa. Valoramos: Dispor de material
propios disfraces, son, material para xogos e coche. Animadores infantís, monitores, magos, pallasos.
Contactar mediante a web de Milanuncios. 

PEÓN AGRÍCOLA PARA NAVE AVÍCOLA
Necesítase  persoa menor  de  34/35  anos  para  atender  unha explotación  avícola,  máximo a  20km á
redonda (imprescindible).  Necesítase  coche propio e dispoñibilidade horaria.  Posibilidade de contrato
indefinido.  Se se ten experiencia moito mellor.  Ter en conta antes de porse en contacto que é para
traballar con animais. Só atendo Whattsapp. Xente que non cumpra os requisitos que non se moleste en
informarse  no  anuncio.  Mellor  se  sabe  andar  co  tractor.  Urxe.  Contactar  con  669511773.  Anuncio
publicado en Milanuncios  o 13/02/18.

INFORMÁTICO/A SANTIAGO
informáticos  para xestión de vendas online.  incorporación  en plantilla.  Contactar  mediante  a web de
Milanuncios con David. Anuncio publicado en Milanuncios  o 13/02/18.

SERIGRAFO/A CON EXPERIENCIA A CORUÑA
Importante empresa de artes gráficas da Coruña busca operario/a para máquinas de serigrafía téxtil e
plana con experiencia demostrable.  Valoraranse coñecementos de  tampografía e outros sistemas de
impresión. Contactar para detalles: 664466519. Anuncio publicado en Milanuncios  o 13/02/18.

EMPREGADA DE FOGAR INTERNA ORDES
Buscamos persoa seria e responsable para coidar unha señora maior dependente con pouco mobilidade ,
que saiba  cociñar  e realizar  tarefas  de casa.  Emi  699074508.  Anuncio  publicado en Milanuncios   o
13/02/18.

MECÁNICO DE AUTOMÓBIL A CORUÑA
Necesita mecánico con titulación grado medio para taller de automoción na Coruña. Javier 660635541 /
981262450. Anuncio publicado en Milanuncios  o 13/02/18.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON EXPERIENCIA SANTIAGO
Búscase auxiliar  administrativo  con experiencia  para  empresa da  zona de Santiago,  dedicámonos a
traballar  con  compañías  aseguradoras  e  necesitamos  persoal  con experiencia  en  seguros  de  fogar,
trasladar os sinistros aos nosos reparadores. . importante con experiencia neste ámbito noutras empresas
servicios@bleique.es Anuncio publicado en Milanuncios  o 12/02/18.

MOZOS DE ALMACÉN SANTIAGO 
Necesitanse mozos/as de almacén para empresa de servizos en Santiago de Compostela. Enviar cv:
cvmeserli@gmail.com Anuncio publicado en Milanuncios  o 12/02/18.

CHOFER - CONDUTOR GRÚA DESGUACE A CORUÑA
Buscamos unha persoa para traballar  nun desguace con coñecementos de mecánica,  imprescindible
carnets B, C, E e manexo de carretilla elevadora. Contactar con María a través da web de Milanuncios.
Anuncio publicado en Milanuncios  o 12/02/18. 

BUSCO CAMAREIRA PARA ARZÚA
Busco camareira para Arzúa, sería, responsable e con boa presenza. A poder ser, menor de 30 anos
aínda que non é requisito imprescindible. Arzúa está a 63km da Coruña. Xornada completa. Contactar
con Patricia Melim 603651210. Anuncio publicado en Milanuncios  o 10/02/18. 

MODISTA PARA CONFECCIÓN INFANTIL 
Buscase persoa con coñecementos en patronaxe e costura, para realizar traballos en roupa infantil, para
venta online. Pódesee traballar desde casa. Contactar con Luz de Antón 671463346. Anuncio publicado
en Milanuncios  o 10/02/18. 

PERSOAL PARA IBERIA EN SANTIAGO
Seleccionamos mozos/as con ou sen experiencia para a nosa delegación en Santiago de Compostela.
dentro  do  departamento  de  atención  ao  cliente,  as  funcións  consistirán  en  promocionar  os  servizos
gratuítos  e  de  desconto  dirixidos  a  novos  e  futuros  clientes,  a  través  da  iberia  card  así  como  dar
publicidade da súa imaxe corporativa. Enviar cv: marta@stepgroup.es, con referencia iberia card. Anuncio
publicado en Milanuncios  o 09/02/18. 

ELECTRICISTA – TUBERO OZA-CESURAS
Para empresa de Oza-Cesuras, urxen tuberos e electricistas para subcontrata de inditex a nivel nacional,
imprescindible formación prl básico de 60h, específica en alta e baixa tensión de 6h. Valórase formación
en montaxe de estadas e formación en pemp. Soldo por convenio de siderometalúrgico.  Interesados
remitan o cv ao correo electrónico. Contacto a través da web de Milanuncios, contacto facilitado na oferta
Maria del carmen 676113548. Anuncio publicado en Milanuncios  o 09/02/18. 

APRENDIZ DE FONTANERÍA
Fontanería busca persona de 18  a 22 años  con iniciativa y  ganas de  aprender,  enviar  curriculum a
admtrabajo169@gmail.com. Anuncio publicado en Milanuncios  o 09/02/18. 

ELECTRICISTA CON EXPERIENCIA ABEGONDO
Electricista con experiencia para reformas de locais pola zona norte de España. Requisitos mínimos: prl
60 horas, traballos en alturas.
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OFERTAS XESTIONADAS POLO CENTRO MUNICIPAL DE EMPREGO DA CORUÑA
MAIS INFORMACIÓN E INSCRICIÓN NA WEB (www.coruna.gal/empleo/es) OU NO CENTRO.

TÉCNICO MANTEMENTO ASCENSORES
 NÚMERO DE PRAZAS: 1. TIPO DE CONTRATO: Indefinido
 XORNADA LABORAL: Xornada completa

REPRESENTANTE DE VENTAS. AUTÓNOMO
 NÚMERO DE PRAZAS: 10
 TIPO DE CONTRATO: Autónomo
 XORNADA LABORAL: Xornada completa

DOCENTE DE ATENCIÓN BÁSICA AO CLIENTE
 NÚMERO DE PRAZAS: 1
 TIPO DE CONTRATO: Por obra
 DURACIÓN: 60 horas
 XORNADA LABORAL: Media xornada

XEFATURA DE OBRA
 NÚMERO DE PLAZAS: 1
 TIPO DE CONTRATO: Temporal
 XORNADA LABORAL: Xornada completa

ENXEÑERÍA TÉCNICA
 NÚMERO DE PRAZAS: 1
 LUGAR DE PRESENTACIÓN: Polígono de Bergondo
 TIPO DE CONTRATO: Temporal
 XORNADA LABORAL: Xornada completa

ASESOR/A COMERCIAL DE SEGUROS AUTÓNOMO
 NÚMERO DE PRAZAS: 9
 LUGAR DE PRESENTACIÓN: CORUÑA Y ALREDEDORES
 TIPO DE CONTRATO: Autónomo
 XORNADA LABORAL: Xornada completa

PINTOR INDUSTRIAL con pistola Airless
 NÚMERO DE PRAZAS: 1
 LUGAR DE PRESENTACIÓN: Culleredo
 TIPO DE CONTRATO: Por obra
 DURACIÓN: Larga duración
 XORNADA LABORAL: Xornada completa

CAMAREIRA/O
 NÚMERO DE PRAZAS: 1
 LUGAR DE PRESENTACIÓN: A Coruña
 XORNADA LABORAL: Xornada completa

BECA-CONTRATO PARA TITULADOS VARIOS DEPARTAMENTOS
 NÚMERO DE PRAZAS: 5
 LUGAR DE PRESENTACIÓN: A Coruña o arredores
 DURACIÓN: 3 meses prorrogables
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 XORNADA LABORAL: Xornada completa

TÉCNICO/A COMERCIAL. VENTA DE FERRAMENTAS FACOM
 NÚMERO DE PRAZAS: 1
 LUGAR DE PRESENTACIÓN: Galicia
 TIPO DE CONTRATO: Indefinido
 XORNADA LABORAL: Xornada completa

FEIRA DE EMPREGO DIRIXIDA A MOZOS MENORES DE 30 ANOS.

A Cámara de Comercio da Coruña organiza o día 1 de marzo de 2018, de 9 a 15 horas no Palacio de
Congresos - Palexco - situado no Peirao de Transatlánticos da Coruña  unha Feira de emprego dirixida
aos mozos/as beneficiarios do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, mozos menores de 30 anos en
procura de emprego. Na Feira haberá casetas de empresas para entregar currículos, talleres, seminarios,
relatorios de expertos e networking. 

En  caso  de  ter  un  grupo  de  persoas  interesadas,  existe  a  posibilidade  de  contratar  un  servizo  de
transporte colectivo coa Cámara, ida e volta, desde o municipio de Curtis. 

FORMACIÓN

PROBAS DE ACCESO AO FP DE GRAO MEDIO E SUPERIOR
As solicitudes deberán presentarse, en papel nun centro público de formación profesional (agás no Rodolfo
Ucha Piñeiro), por correo ou ben pola aplicación dispoñible na páxina web www.edu.xunta.es/fp.

FP Medio: Prazo de inscrición: 12 ao 23 de marzo de 2018. 

FP Superior: Prazo de inscrición: 8 ao 23 de febreiro de 2018.

CURSOS DE LINGUA GALEGA PREPARATORIOS PARA AS PROBAS CELGA 1, 2, 3, 4
A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou hoxe, día 6/02/18 a convocatoria
para realizar os cursos gratuítos na modalidade presencial ou teleformación. 

Só  se  poderá  solicitar  un  único  curso  por  persoa,  aínda  que  sexan  de  modalidades  distintas.  A
programación dos cursos de teleformación é dos niveis Celga 1 e 4, a programación dos cursos presenciais
ofertados son dos niveis Celga 2, 3 e 4. 

Prazo de solicitude: 20 días naturais desde o día seguinte ao da publicación no DOG que foi o 6/02/18.  

CURSO DE "DOCENTE PARA A FORMACIÓN PROFESIONAL E  O EMPREGO".
En xaneiro de 2018 vaise iniciar no edificio de Usos Múltiples de Teixeiro (Curtis) o Curso conducente a
obtención do certificado de profesionalidade de "Docencia para a formación profesional e o emprego"
dirixido prioritariamente a persoas desempregadas menores de 30 anos.

¿Por qué debería realizar esta formación?
Existen  profesionais  de  distintos  sectores  e  ámbitos  profesionais  (perruqueiros/as,  soldadores/as,
carpinteiros/as, administrativos/as.....), que adquiriron unha formación e/ou experiencia desenvolvendo o
seu  traballo.  Estes  profesionais  son  persoas  que  poderían  transmitir  os  seus  coñecementos  e
experiencias  a  futuros  prodesionais,  pero  na  maioría  dos  casos  descoñecen  a  función  docente
(metodoloxía e didáctica). Son profesionais, xeralmente, cun título FP ou universitario que mediante a
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acreditación dunha competencia docente poderían ser profesores acreditados na Formación Profesional
para o Emprego.

Desta realidade xorde a necesidade de implementar unha formación que permita adquirir a competencia
docente a estes profesionais, tanto desde o punto de vista legal, pois así o esixe a lei ,como desde o
punto de vista competencial, pois así o esixe a metodoloxía europea das cualificacións.

Para máis información contactar:
Orientación laboral do Concello de Curtis. Telf.: 981789003 Ext.2037

INFORMÁTICA PARA ADULTOS EN CURTIS
Entre as actividades municipais que realiza anualmente o Concello de Curtis podemos atopar o curso de
informática dirixido a adultos que se realiza os mercoles ás 17.30 horas no Recinto Ferial  de Curtis.
Actividade gratuíta. Inscricións no Concello de Curtis e Oficina Municipal. 

INGLÉS EN CURTIS
Entre as actividades municipais que realiza anualmente o Concello de Curtis podemos atopar o curso de
inglés, grupos por niveis. Actividade gratuíta. Inscricións no Concello de Curtis e Oficina Municipal. 

FORMACIÓN ORGANIZADA NA AULA CEMIT DE VILASANTAR
Máis información e inscripción na aula Cemit de Vilasantar de 15.00 a 19.00 horas. Responsable: Aida
Bello. 
26 Febrero 2018 - 28 Febrero 2018  O buscador Google
16 Enero 2018 - 27 Febrero 2018 Inciación infomática_GRUPO MARTES
12 Marzo 2018 - 15 Marzo 2018 Procesador de textos WRITER I
18 Enero 2018 - 01 Marzo 2018 Iniciación GIMP_GRUPO XOVES
15 Enero 2018 - 26 Febrero 2018 Iniciación informática_ GRUPO LUNS
17 Enero 2018 - 28 Febrero 2018 Inciación GIMP_GRUPO MÉRCORES
20 Febrero 2018 - 22 Febrero 2018 Gmail: el correo electrónico de Google
05 Marzo 2018 - 07 Marzo 2018 Anímate con IMPRESS

PROBAS LIBRES DA XUNTA DE GALICIA 2018

PROBAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA (ESO)
Prazo de matrícula nas probas: 
    - Convocatoria de maio: 12 ao 23 de marzo de 2018
    - Convocatoria de setembro: 2 ao 9 de xullo de 2018
Día das probas: 25 de maio e o 7 de setembro de 2018

PROBAS DE BACHARELATO
Prazo de matrícula nas probas: 23 de febreiro ata o 9 de marzo de 2018
Día das probas: 20 de abril de 2018

EMPRENDEDORES

A PRODUCCIÓN DE CARNE VACÚN. UNHA OPORTUNDADE PARA EMPRENDER NA BIOSFERA.
A Asociación Mariñas-Betanzos (www.marinasbetanzos.gal),  entidade xestora da Reserva de Biosfera
Mariñas  Coruñesas,  vai  a  desenvolver  unha  xornada sobre "A produción  de  carne  de  vacún.  Unha
oportunidade para emprender na Biosfera", que se celebrará o próximo mércores 28 de febrero e que terá
lugar no Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (Abegondo).
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Esta xornada está dirixida a todas as persoas interesadas en poñer en marcha unha explotación gando
vacún,  en  extensivo,  coñecendo  diferentes  experiencias  produtivas,  así  como  a  información  máis
relevante para a posta en marcha dunha iniciativa deste tipo.

Calquera persoa interesada pode poñerse en contacto coa Asociación Mariñas-Betanzos, para ter máis
información, así como para realizar a inscrición na xornada: 981 669 541 - info@marinasbetanzos.gal

AXUDAS A EMPRENDEDORES E EMPRESARIOS 2018

1. PROMOCIÓN E CONSOLIDACIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO
Programa I: Novas altas no réxime autónomos ou outro réxime especial SS ou mutualidade entre o 1 de
outubro 2017 e o 30 de outubro 2018. Prazo de solicitude: ata o 30/09/18.
Programa II: Axudas a persoas autónomas ou as persoas profesionais pola 1º, 2º o 3º contratación que
realicen con carácter indefinido. O prazo de solicitude depende da data de contratación.

2. PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN ACTIVIDADES NON AGRÍCOLAS.
Proxectos de ampliación ou modernización de: industrias,  fábricas, locais destinados á producción de
bens e materiais, prestación de servizos en calquera sector, artesanía, enxeñaría, comercio polo miúdo,
etc. Prazo de solicitude: 30/01/18 ao 28/02/18

3.  AXUDAS PARA PROXECTOS DE TRANSFORMACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS
AGRARIOS. Prazo ata o 12/02/18

4. AXUDAS PARA O FOMENTO DO EMPREGO EN EMPRESAS PRIVADAS
Programa I: dirixido a empresas de nova creación para o inicio da actividade, contratación, formación e
conciliación da vida laboral e familiar. Prazo xeral, ata o 31 de xullo 2018.
Programa II:  para empresas ou autónomos cualificados como Iniciativas de Base Tecnolóxica (IEBT).
Prazo xeral, ata o 30 de setembro de 2018.

5. GALICIA RURAL EMPRENDE
Axudas  dirixidas  á  primeira  implantación  e  desenvolvemento  de  novas  actividades  económicas  non
agrarias nas zonas rurais, que deben contribuír á diversificación económica, crecemento de emprego,
sustentabilidade do medio rural e equilibrio territorial. Prazo ata o 26/03/18.

6. AXUDAS PARA O FOMENTO DO EMPRENDEMENTO EN ECONOMÍA SOCIAL
Programa I: En cooperativas e sociedades laborais. Prazo ata 01/10/18
Programa II: Fomento do acceso á condición de persoa socia. Prazo ata 01/10/18.

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.nieto@curtis.  gal

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