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

BOLETÍN DE EMPREGO SEMANA  5 DE ABRIL DE 2017

NOVA DESTACADA

FORMACIÓN PARA PERSOAS DESEMPREGADAS INSCRITAS NA OFICINA DE EMPREGO:
"OPERACIÓNS AUXILIARES DE MANTEMENTO EN ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS" 

INICIO: MAIO DE 2017
LUGAR: Rúa Germán de Castro s/n. Curtis (Instalacións do IES de Curtis). 
DURACIÓN: 4 de maio ata o 13 de setembro, en sesións de 5 horas diarias

Dirixido: prioritariamente a persoas desempregadas (3% do alumnado poderá estar traballando sempre
que lle sexa compatible co horario formativo).

Inscrición: na oficina de emprego de Betanzos, indicando o código e nome da formación (TMVG0109-
Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos). 

OFERTAS DE EMPREGO

SERGAS
Ábrase o prazo para a inscrición de aspirantes de diversas categorías nas listas para a formalización de 
nomeamentos temporais:

-. Telefonista.
-. Albanel.
-. Carpinteiro/a.
-. Costureiro/a.
-. Perruqueiro/a.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 25 de abril de 2017

COORDINADOR DE PRODUCCIÓN PARA ARZÚA
Con formación en Enxeñería de Organización Industrial. Máis información en www.infojobs.net 

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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http://www.infojobs.net/


PEÓN AGRÍCOLA PARA ORDES
Noticia publicada en La Voz de Galicia. Valórase carné fitosanitario. Enviar cv ao apartado de correos
15680 Ordes. 

AUXILIARES DA POLICÍA LOCAL DE CARBALLO
Publicación  da  convocatoria  en  réxime laboral  temporal  de  seis  auxiliares  da  policía  local.  Sistema:
oposición libre.
Máis información: BOP Núm. 52, do 17 de marzo de 2017

PERSOAL PARA GRANXA EN CURTIS. 
Búscase  persoal   para  granxa  de  vacas  de  leite  na  zona  de  Teixeiro.  Horario  de  mañán  e  tarde.
Desexable manexo do tractor. As persoas interesadas poden enviar cv a susana.nieto@curtis.gal

ELECTRICISTA 
Con experiencia en montaxe de liñas, formación regrada en electricidade e formación en prevención de
riscos básico e específico do posto. Residencia por Curtis, Sobrado, Vilasantar ou cercanías. 
As persoas interesadas poden enviar cv a susana.nieto@curtis.gal

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Auxiliar administrativo/a para contratar a xornada completa (de mañá e tarde). Achéganos o teu CV a
través da bolsa de traballo de Arteixo, en man na nosa tenda ou por e-mail a laricar.autos@gmail.com co
asunto: Auxiliar administrativo/a

AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL Ordóñez y Arias SCP – Viveiro 
Auxiliar de clínica para trabajar en clínica dental a xornada completa. Valorase experiencia previa, así
como titulación en hixiene e/ou prótesis. Buscamos unha persoa dinámica, simpática e con ganas de
aprender.

OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO
Apróbase  a  oferta  de  emprego  público  nos  ámbitos  de  persoal  docente  non  universitario  e
universitario,  forzas  armadas,  corpos  e  forzas  de  seguridade  do  estado  e  corpos  de  policía
dependentes das comunidades autónomas para o ano 2017. BOE do 1 de abril de 2017. 

42 prazas para acceso libre no Corpo de Mestres, 1.699 prazas de militares  de carreira e militares de
complemento das Forzas Armadas, 65 prazas para a Escala de Oficiais  da Garda Civil, 3.331 prazas
para o acceso á Policía Nacional, coa seguinte distribución  por escalas (Executiva 130 e  Básica 3.201
640 para militares  profesionais de tropa e marinería). 1.801 prazas para ingreso directo na Escala de
Cabos e  Gardas do Corpo da Garda Civil  (721 aos militares profesionais  de tropa e mariñeiría).

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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OFERTAS DE EMPREGO PUBLICADAS EN MILANUNCIOS

COCIÑEIRA PARA CURTIS
Bar de racións busca cociñeira. Contactar con Carlos 646656151

CAMAREIRO PARA TEIXEIRO
Con experiencia para realizar horas extras. Contacto con María 606160084

COMERCIAL DE MELIDE-CURTIS-ARZÚA
Búscase comercial para venda de produtos agrícolas. pensos, abonos, fitos, produztos de limpeza, etc. 

PERSOA PARA ALMACÉN E REPARTO EN BERGONDO
buscamos persoa para almacén e montaxe de mobles, con  experiencia. Contacto por email a través da
páxina web. 

MECÁNICO PARA MELIDE
Con experiencia para taller de automoviles en Melide. Interesados enviar C. V a tallermelide@hotmail.
Com

EMPREGADO PARA GRANXA ROBOTIZADA PARA ORDES
persoa para granxa de vacas de leite robotizada, para tarefas de mantemento, con dominio de informática
a nivel usuario, que lle gusten os animais e con capacidade resolutiva. Idade máxima 45 anos. Alta en S.
Social (documentación en regra (non débedas en S. Social, Axencia tributaria, etc.). salario segundo valía.
aloxamento. Con dispoñibilidade para incorporación inmediata. Contacto por email a través da web. 

SERVICIO DOMESTICO MELIDE 
Empresa de servizos sociosanitarios busca persoa para atención persoal e tarefas do fogar a domicilio en
MELIDE (Zona Vilaverde, pertence á parroquia de Pedrouzos). Funcións: apoio en tarefas domésticas:
limpeza, prancha, cociña, recados, apoio en mobilizacións, etc. Horario: dous días á semana 3 horas e
media  en  horario  de  mañás.  Imprescindible:  2  anos  de  experiencia  en  posto  similar  en  domicilios
particulares. Imprescindible poder aportar referencias profesionais reais e contrastables. Imprescindible
residencia en Melide ou localidades cercanas.  Dispoñibilidade de incorporación  inmediata.  Se ofrece
contrato y alta en Seguridad Social, e colaboración con empresa líder no sector para a prestación de
servizos puntuais na zona. 

CAMAREIRA PARA OS FINS DE SEMANA EN MELIDE
Extra para los fines de semana en una parrillada en melide. Contactar con Jose 600789530
 
CAMAREIRA BETANZOS 
Para Betanzos para contratar a xornada completa. Contactar con Jose 667534642.

TRANSPORTISTA  MONTAXES BETANZOS
Búscase persoal con experiencia en transporte zona da coruña e Betanzos. autónomo. importante ter
practica  e  experiencia  en  montaxes  de  mobiliario.  Enviar  curriculum  ao  correo  electrónico.
samueleiras@hotmail. com 

MOTOSERRISTA EN ARZÚA
Para cortar madeira para procesadora. Imprescindible experiencia e carné de conducir. Se es autónomo
mellor. Contactar con Esteban 606961542.

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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http://www.milanuncios.com/oficios-profesionales/motosierrista-221055654.htm
http://www.milanuncios.com/transportistas/transportista-y-montajes-autonomo-219087848.htm
http://www.milanuncios.com/servicio-domestico/servicio-domestico-melide-a-coruna-227811381.htm


RECEPCIONISTA
Búscase recepcionista de hotel que debe axudar cos labores de camareira de piso, indispensable falar
ínguas e con moitas  ganas de  traballar.  Esta  oferta  é para  residentes  na  cidade da Coruña.  Favor
absterse  de  facer  chamadas  telefónicas!  Interesados  enviar  o  seu  cv  ao  seguinte  e-mail:
josebarbeira@hotmail. com

TRACTORISTA PARA ORDES
Necesitase  condutor  de  tractor  para  traballo  de  campaña.  Imprescindible  experiencia.  Contacto  no
teléfono: 634943019 

RESPONSABLE ALMACEN PARA SABON
Empresa de servizos necesita contratar responsable de almacén loxístico. Requírese: - experiencia en
almacén - manexo de computador e PDA - xestión de equipos - manexo de excell. - carné e experiencia
coa carretilla. Incorporación inmediata. Interesados enviar cv a correo@grupobase. com

TRABALLADORA PARA SUPERMERCADO EN CURTIS.
A tempo completo, valorase experiencia en posto similar, boa remuneración e incorporación inmediata.
Contacto con Mónica a través da web. 

Máis información e inscrición na páxina web: www.mianuncios,net

OFERTAS AXENCIA LOCAL DE COLOCACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

04/04/2017 Deseñador web 

30/03/2017 Community Manager. Con Certificado de Discapacidade 

30/03/2017 Operario/a de planta 

29/03/2017 Dependenta Tenda de Moda 

28/03/2017 Fisioterapeuta. Con certificado de discapacidade 

28/03/2017 Administrativo.Con certificado de discapacidade 

28/03/2017 Fontaneiro.Con certificado de discapacidade 

27/03/2017 Mestres/as de Música 

27/03/2017 Cociñeira 

27/03/2017 Mecánico Elétrico 

23/03/2017 Camareira de Barra 

22/03/2017 Oficial 1ª Capataz 

22/03/2017 Profesor/a de Inglés 

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

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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http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2207/community-manager-con-certificado-de-discapacidade
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2195/profesora-de-ingles
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2196/oficial-1-capataz
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2197/camareira-de-barra
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2198/mecanico-eletrico
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2199/cocineira
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2200/mestresas-de-musica
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2201/fontaneirocon-certificado-de-discapacidade
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2202/administrativocon-certificado-de-discapacidade
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2203/fisioterapeuta-con-certificado-de-discapacidade
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2204/dependenta-tenda-de-moda
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2206/operarioa-de-planta
http://axencialocaldecolocacion.org/ofertas/2208/desenador-web


AXUDAS A EMPRENDEDORES

AXUDAS  PARA  REALIZAR  INVESTIMENTOS  EN  EXPLOTACIÓNS  AGRÍCOLAS,  PARA  A
INCORPORACIÓN  DE  AGRICULTORES/AS  MOZOS/AS  E  PARA  A  CREACIÓN  DE  PEQUENAS
EXPLOTACIÓNS. 
O venres 31 de marzo de 2017 publicouse a axuda, para o ano 2017, da Consellería de medio rural para
o apoio en:
- Investimentos en explotacións agrícolas.
- A incorporación de mozos/as á actividade agraria.
- A creación de pequenas explotacións.

Máis información: DOG Núm. 64

AXUDAS AO SECTOR APÍCOLA
ORDE do 17 de marzo de 2017 pola que se establece o réxime de axudas á apicultura e se convocan 
para o ano 2017.
Liña A: Asistencia técnica a apicultores e organización de apicultores.
Liña B: Loita contra as agresións das enfermidades das colmenas.
Liña C: Racionalización da transhumancia.
Liña D: Medidas de apoio á repoboación da poboación apícola española.

AXUDAS AO COMERCIO ARTESÁN

ORDE do 9 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime
de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e
impulso da competitividade do sector artesán, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (código
de procedemento IN201G).
O  prazo  para  a  presentación  de  solicitudes  será  dun  mes  contado  a  partir  do  día  seguinte  ao  da
publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (a publicación realizouse o 27/03/17).

PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO

A Consellería de Economía, emprego e Industria publicou dous programas de axudas:

Programa I.-Promoción do emprego autónomo: Persoas desempregadas que causasen alta no réxime de
autónomos ou calquera outro réxime especial da SS entre o 1 de outubro 2016 e o 30 de setembro de
2017. Procedemento por concorrencia non competitiva ata esgotar o crédito orzamentario. Prazo ata o 30
de setembro

Programa II.- Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de
persoas asalariadas. Persoas autónomas ou profesionais que realicen ata unha contratación indefinida
durante os tres primeiros anos de actividade. Non poderá ter realizado máis de tres contratacións deste
tipo. Prazo: se a contratación realizouse do 1 de outubro 2016 ata a data de publicación da orde, 2
meses. Os posteriores, 2 meses dende o seu inicio ata o 30 de setembro de 2017. 

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

5

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170331/AnuncioG0426-240317-0001_gl.html


Máis información no DOG Núm. 50 do 13 de marzo de 2017. 

MEDIDAS LEADER 2014-2020 
Axudas dirixidas a empresarios e emprendedores para a execución de proxectos que deberán cumprir os
seguintes requisitos:

a) Estar localizados no ámbito territorial elixible de aplicación da Estratexia de desenvolvemento local do
GDR. 
b) Ser viables técnica, económica e financeiramente, para os proxectos de natureza
produtiva, e técnica e financeiramente, para os non produtivos.
c) Axustarse á normativa sectorial (comunitaria, estatal e autonómica) que resulte de aplicación para cada
tipo de proxecto.
d) Non estar iniciados na data da presentación da solicitude de axuda. Para estes efectos,
considérase como inicio do investimento o comezo dos traballos de construción, ou
ben o primeiro compromiso en firme para o pedido dos equipamentos ou outro compromiso que faga o
investimento irreversible.

Máis información: Leader - GDR As Mariñas Betanzos (Curtis) ou GDR Ulla Tambre Mandeo (Vilasantar e
Sobrado).

FORMACIÓN

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. 

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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http://www.agasp.xunta.gal/


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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