
BOLETÍN DE EMPREGO 3 DE MAIO DE 2021

AGRUPACIÓN VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS

OFERTAS DE EMPREGO

1.- TRACTORISTA PARA TEIXEIRO

Persoa  para  realizar  labores  co  tractor.  Sólo  chamadas.  Luis  620169531.  Anuncio
publicado de Milanuncios o 28 de abril de 2021. 

2. CONDUTOR CAMIÓN PARA TEIXEIRO

Para empresa do concello de Curtis, encargarase da recollida de leite. Requírense tódolos
carnets, quenda de noite. Máis información no Servizo de Orientación Laboral 981789003.

3.- CONDUTOR CAMIÓN PARA ZONA DE TEIXEIRO

Conductor de camión ríxido para a zona de Teixeiro. Incorporación inmediata. Contactar
no teléfono 699463978. Anuncio publicado en Milanuncios o 28 de abril de 2021.

4.- MOZO DE ALMACÉN COGAMI PARA VILASANTAR

A Confederación de Minusválidos de Galica (COGAMI) busca para empresa de Vilasantar,
un mozo/a de almacén. Non é necesaria experiencia. Interés, motivación. Formación a
cargo da empresa. Máis información no Servizo de Orientación Laboral 981789003. 

5.- PERSOAL PARA LIMPEZA EN CURTIS. 

Centro especial de emprego, Combina Social, busca persoal para servizo de limpeza de
oficinas e zonas comúns para unha empresa ubicada en Curtis. Contrato estable, xornada
completa en horario partido. Requírese persoal da zona de Curtis. Imprescindible contar
con Cert. De discapacidade e coche propio. Máis información no Servizo de Orientación
Laboral 981789003.

6.- CAMAREIRA PARA CURTIS

Camarera  para  Bar  situado  en  Curtis.  Contactar  con  Daily  San  Román  636365961.
Anuncio publicado en Milanuncios o 26 de abril de 2021.

7.- TÉCNICO DE MANTEMENTO PARA TEIXEIRO

Empresa Inleit Ingredients, SL busca un Técnico de mantemento con estudos mínimos de
formación profesional  e experiencia mínima de tres anos en posto  similar.  As persoas
interesadas deberán enviar o seu cv a través da páxina web de emprego Infojobs.net 

8. DIRECTOR DE PLANTA PARA TEIXEIRO

Empresa Lácteos Industriales Agrupados (LIASA) busca un Director de Planta con estudos
mínimoso de enxeñería superior industrial con mais de 5 anos de experiencia. As persoas
interesadas deberán enviar o seu cv a través da páxina web de emprego Infojobs.net 

9.- RESPONSABLE DE MANTEMENTO PARA TEIXEIRO

Empresa Lácteos Industriales Agrupados (LIASA) busca un Responsable de mantemento
con  estudos  mínimoso  de  enxeñería  técnica  con  mais  de  5  anos  de  experiencia.  As
persoas  interesadas  deberán  enviar  o  seu  cv  a  través  da  páxina  web  de  emprego
Infojobs.net 
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10.- OPERADOR DE PROCESO PARA TEIXEIRO

Empresa Inleit Ingredients, SL busca un Operador de proceso con estudos mínimos de
formación profesional  e experiencia mínima de tres anos en posto  similar.  As persoas
interesadas deberán enviar o seu cv a través da páxina web de emprego Infojobs.net 

11.- TRACTORISTA PARA CURTIS

Cooperativa  CUSOVIAME  busca  un  Tractorista.  Posto  estable.  Máis  información  no
Servizo de Orientación Laboral 981789003

12.- PEÓN CARRO MEZCLADOR PARA CURTIS

Cooperativa CUSOVIAME busca unha persoa para o manexo do carro mezclador. Posto
estable. Requírese experiencia no manexo de maquinaria. Máis información no Servizo de
Orientación Laboral 981789003

13.- AXENTE DE VIAXES PARA ORDES

Axencia de Viaxes en Ordes, Sandra Gestal Bello, necesita incorporar a un axente con
mínimo un ano de experiencia. . As persoas interesadas deberán enviar o seu cv a través
da páxina web de emprego Infojobs.net

14. DESEÑADOR GRÁFICO PARA BERGONDO

Empresa  Sislim  busca  diseñador  para  desenvolver  funcións  de  cartelería,  packaging,
maquetación. . As persoas interesadas deberán enviar o seu cv a través da páxina web de
emprego Infojobs.net

15. PEÓN AGRÍCOLA PARA MESÍA.

Búscase traballador para gandería de vacas leiteiras e realizar as tarefas propias do oficio:
limpeza,  ordeño,  alimentacion,  etc.  Xornada  partida.  Non  é  necesaria  experiencia.
Incorporación inmediara. Necesario coche.  Persoas interesadas contactar Jose Manuel
686980153. Anuncio publicado en Milanuncios o 3 de maio de 2021. 

16. CRISTALEIRO E PERSOAL DE LIMPEZA PARA CORUÑA E ARREDORES

Búscase CRISTALEIRO e LIMPADORA para empresa de limpeza na coruña ofrécese:
xornada 8 /  10 horas  semanais  para o  cristaleiro  e media xornada  para a  limpadora,
horario de mañás, salario segundo convenio, estabilidade laboral. Requírese: experiencia
profesional  en comuniades de propietarios,  oficinas,  garaxes,  pisos,  etc.,  residencia na
Coruña ou arredores, valorarase vehículo. Absterse persoas que non cumpran requisitos.
Interesados  enviar  cv.  mebega15@gmail.com e  contestarase  por  medio  de  correo
electrónico. Anuncio publicado en Milanuncios o 2 de maio de 2021. 

17. TRABALLOS EN ALTURA E VERTICAL PARA ZONA A CORUÑA

Búscase persoa para empresa de mantemento xeral de edificios relacionado con traballos
en altura e vertical. Requírese formación profesional en traballos verticais e experiencia en
traballos de pintura, albañíleria, fontanaría. . . con ganas de aprender, persoa polivalente.
Interesados  envíen  CV  ao  correo:  alvertice@alvertice.es.  Anuncio  publicado  en
Milanuncios o 2 de maio de 2021. 

18. VENDEDOR/A VEGALSA-EROSKI PARA BETANZOS

Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria

Experiencia mínima: Polo menos 1 ano
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Funcions: Como vendedor/a de a sección de pratos preparados formarás parte dun equipo
cuxa  principal  responsabilidade  é  conseguir  a  satisfacción  do  cliente.  Terás  á  túa
disposición  a  formación  necesaria  para  mellorar  de  forma  continua  e  profesionais
cualificados que che axudarán no teu día a día.

Encargarasche  da  reposición,  manipulación  do  produto,  así  como  da  preparación,
presentación e venda dos pratos preparados.

Anuncio publicado en Infojobs, inscrición mediante a páxina web de emprego. 

19. ATENCIÓN AO CLIENTE E XESTIÓN DO ALMACÉN EN MELIDE

Empresa Simer Gumerosa, SL

Estudos mínimos: Educación Secundaria Obrigatoria

Requisitos mínimos: Dispoñibilidade para traballar os fins de semana.

Descrición: Ofrécese posto para almacén combinado con atención ao cliente en tenda.
Buscamos persoas novas, dinámicas e con ganas de traballar e ás que lles encante a
atención ao público e que lles guste aprender e crecer na empresa.

Deben ter  habilidades  para  manexo  de  programas  informáticos  de  xestión  de  stocks.
Estamos  a  buscar  un/a  profesional  da  xestión  do  día  a  día,  para  realizar  tarefas  de
encargado dun almacén con coñecementos de organización e planificación dos traballos
de entradas e saídas.

Duración do contrato: 6 meses

Anuncio publicado en Infojobs o 1 de maio de 2021, inscrición mediante a páxina web de
emprego. 
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FORMACIÓN

1.- COMPETENCIAS CLAVE N2 E N3

Curso para a obtención das competencias clave nivel 2 e nivel 3. O prazo de inscrición e
do día 14 de abril e finalizará o próximo día 5 de maio. Para máis información: Orientación
Laboral 981789003 Ext.2037

2.-  FORMACIÓN  DO  SERVIZO  PÚBLICO  DE  EMPREGO.  Inscricións:  Web
(emprego.xunta.gal) ou oficina de emprego. 

1.-  CURSO  DE  REPARACIÓN  Y  MANEJO  DE  EQUIPOS  DE  RECOLECCIÓN  DE
BIOMASA FORESTAL EN ARZÚA. 

Curso que admite: Desempleados

OBSERVACIÓNS:  Unha  vez  finalizado  o  curso,  o  organizador  ten  compromiso  de
contratación cun porcentaxe do 40 %.

INICIO: 19/11/2021 MODALIDAD: Presencial HORARIO: 15:30 a 20:30

CENTRO DE FORMACIÓN: GREENALIA LOGISTICS, S.L.

LUGAR IMPARTICIÓN: CALLE SANTA MARIA S/N. Arzúa. 

TELÉFONO: 981500580       EMAIL: efagalicia@efagalicia.org

3.-SOCORRISMO EN INSTALACIÓNS ACUÁTIVAS EN A CORUÑA

4.- SOCORRISMO EN ESPAZOS NATURAIS EN A CORUÑA

5.- DESEÑO, FABRICACIÓN E MONTAXE DE FACHADAS VENTILADAS EN ARTEIXO 

TIPO: Curso que admite: Desempleados

OBSERVACIÓNS:  Unha  vez  finalizado  o  curso,  o  organizador  ten  compromiso  de
contratación cun porcentaxe do 40 %.

INICIO: 06/09/2021

MODALIDADE: Presencial

HORARIO:DE 7:00 A 15:00

CENTRO DE FORMACIÓN: CARPINTERIA METALICA ALUMAN SL

LUGAR IMPARTICIÓN: POLÍGONO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SABÓN, Nº 6. Arteixo.

TELÉFONO:981602711 EMAIL:lbussieres@grupoaluman.com

6.- ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS EN A CORUÑA

7.- OPERARIO/A DE LIÑA DE PRODUCCIÓN AUTOMATIZADA PSA GROUPE

TIPO: Curso que admite: Desempleados
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OBSERVACIÓNS:  Unha  vez  finalizado  o  curso,  o  organizador  ten  compromiso  de
contratación cun porcentaxe do 40 %.

INICIO: 28/09/2021 – Teñen máis cursos con outras datas de Inicio, consultar na web do
Servizo Público de Emprego. 

MODALIDADE: Presencial HORARIO: De 06:00 a 14:00

CENTRO  DE  FORMACIÓN:  PEUGEOT  CITROEN  AUTOMOVILES  ESPAÑA,  S.A.
LUGAR IMPARTICIÓN: AVENIDA CITROEN, Nº 3. Vigo 

TELÉFONO: 986215000    EMAIL: joseramon.coira@mpsa.com

PROGRAMA RESCATADORES DE TALENTO

«Rescatadores de Talento» é un programa da Fundación Princesa de Xirona (FPdGi) que
promove  a  empleabilidad  dos  mozos.  Se  tes  entre  vinte  e  trinta  anos,  formación
universitaria ou de ciclo superior de FP e non atopas o teu verdadeiro sitio no mercado
laboral, inscríbeche no programa.

Ofrécenche formación, mentoring, centros de desenvolvemento profesional e moito máis!
Se es a primeira xeración da túa familia con estudos superiores, terás preferencia fronte a
outros candidatos. Ademais, fomentan a túa mobilidade laboral e formativa por diferentes
comunidades cunha axuda económica, porque sabemos que o emprego da túa vida pode
estar en calquera parte.

Ti tamén podes formar parte desta comunidade do talento novo que che conecta cunha
ampla rede de empresas de referencia en cada sector.  Descobre todos os recursos e
facilidades  que  che  ofrecen  para  axudarche  a  atopar  o  emprego  para  o  que  che
preparaches.

Máis información: rescatadoresdetalento.org 

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL

AGRUPACIÓN VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS.

CONTACTO: 

Teléfono: 981789003 de Luns a Venres 8.30 a 14.30 horas ( excepto os mercores de 
12.00-15.00 horas no teléfono 981778169).

Email: susana.nieto@curtis.gal 

AVISO  IMPORTANTE:  Os  datos  aquí  publicados teñen  exclusivamente  carácter
informativo.  É conveniente que consulte a  información nas publicacións orixinais
correspondentes
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