
                              

                                                          
                                

SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
AGRUPACIÓN VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS

BOLETÍN DE EMPREGO. SEMANA DO 12 DE FEBREIRO DE 2020

FORMACIÓN

CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Imparte: HM Global Services
Día: 10 de marzo de 2020.
Lugar: Recinto Ferial. Curtis.
Prezo: 20 € / persoa

Imprescindible Inscrición previa. 
Máis información no Servizo de Orientación Laboral. 981789003 Ext.2037

AGRICULTURA ECOLÓXICA
Xornadas Técnicas de Especialización de Especialización en Agrícultura Ecolóxica. 
Organiza: Asociación Raíña
Lugar: Escola de Agricultura Ecolóxica de Vilasantar. 

Asociación Raíña programa 4 xornadas técnicas destinadas a que os asistentes perfeccionen os
seus coñecementos na agricultura ecolóxica. Son xornadas independentes, pudendo asistir a/s
xornada/s do seu interese.

  1. Deseño e nutrición de hortas ecolóxicas
  2. Manexo de pragas e enfermidades en horticultura ecolóxica
  3. Elaboración de insumos para a horticultura ecolóxica
  4. Compostaxe como nutrición e manexo sanitario en cultivos hortícolas

Axel  Torrejón  Pineda,  o  experto  que  se  fará  cargo,  é  enxeñeiro  agrónomo  especialista  en
Agroecoloxía, técnico de proxectos na sede de CERAI Aragón e colaborador de SEAE (Sociedade
Española de Agricultura Ecolóxica)

Primeira Xornada:
DESEÑO E NUTRICIÓN DE HORTAS ECOLÓXICAS
Mércores 26 de febreiro de 15.30 a 19.30 horas
xoves 27 de febreiro de 2020 en horario de 09.00 a 15.00 horas
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As persoas interesadas contactar con: 
Asociación Raíña 
981 778 055 | 693 747 500
asociacion_raina@outlook.es
https://raiña.org
Escola Agricultura Ecolóxica Vilasantar. A Matés s/ n, 15807 - Vilasantar (A Coruña) 

PROBAS OFICIAIS DA E.S.O. E BACHAREL, ANO 2020. 

- Para a obtención do título de graduado en educación secundaria (ESO) para maiores de 18
anos. Os prazos de solicitude de matrícula son entre o 16 ao 27 de marzo para a convocatoria de
maio de 2020 e do 1 ao 8 de xullo para a convocatoria de setembro de 2020. (DOG Núm. 24 do
5/2/20). Ver Aquí

- Para a obtención do título de Bacharel para maiores de 20 anos. O prazo de solicitude será entre
o 27 de febreiro e o 12 de marzo de 2020. (DOG Núm. 24 do 5/2/20).  Ver Aquí

Máis información no Servizo de Orientación Laboral. 981789003 Ext.2037

PROBAS OFICIAIS DE ACCESO AOS FP DE GRAO MEDIO E SUPERIOR, ANO 2020. 

ORDE do 20 de xaneiro de 2020 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de
grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2020
(códigos de procedemento ED312C e ED312D).  O prazo de presentación de solicitudes estará
abranguido entre os días 2 e 13 de marzo de 2020. 

Máis información no Servizo de Orientación Laboral. 981789003 Ext.2037

OFERTAS DE EMPREGO

VARIOS POSTOS EN ARZÚA
A empresa Pico Fontan S.L. propietaria do Hotel Suiza, Pensión e Arzúa Spa e Masaxes
situados en Arzúa, busca: 

- 1 Recepcionista / Camareiro

- 1 Cociñeiro/a. Horario 14.00 - 22.00 horas

- Recepcionista. Horario: 13.00 - 21.00 horas

- Camareiro/a. Quendas rotativas de mañá 7.00-15.00 horas e de tarde 15.00-23.00 horas.

- 2 Persoas para a limpeza de habitacións.

- 2 Masaxistas. Os/As masaxistas Iniciarán contrato o 1 mayo ao 15 de outubro 2020. 

As persoas interesadas deberán enviar o seu cv a: informacion@hsuiza.com indicando a oferta de
emprego na que están interesados. 
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PEON AGRARIO MESÍA

Búscase peor agrario para realizar as tarefas propias do traballo nunha granxa de vacas leiteiras:
limpeza  das  instalacións,  alimentacion  das  vacas,  etc.  Non  é  necesaria  experiencia,  pero  se
interes.  Necesario  coche.  Se  queres  mais  informacion  non  dubides  en  preguntar.  Inscrición:
milanuncios.com 

CAMAREIRA NA CASTELLANA. ARANGA
Necesítase camareira para quenda d tarde na castelá-aranga, estamos a 3km d montesalgueiro e
a 10 d guitiriz. ofrécese alta en s. s. , contrato d longa duracion, con soldo fixo e posibilidade de
dúas dias libres . Preferible menor de 30 anos.
Inscrición: milanuncios.com 

MANTEMENTO DE BARCOS SADA
Empresa náutica busca un profesional para a realización de tarefas de mantemento e reparación
de embarcacións. Valorarase experiencia en pintura, lijado,  mecánica, electricidade,  fibra entre
outras calidades Interesados envíen CV a nautica@cadenote. com

APERTURA EXTRAORDINARIA DE LISTAS PARA SEAGA. CATEGORÍA CAPATAZ. 

O  6  de  febreiro  publicouse  no  DOG  Núm.  25  a  apertura  dun  prazo  extraordinario  para  a
incorporación de novos/as candidatos/as nas listas de Seaga para a categoría de Capataz. 
O prazo para anotarse é de 10 días naturais, ata o 17 de febreiro 2020. 
Máis información: www.epseaga.com

OFERTAS DE EMPREGO XESTIONADAS DENDE A BOLSA MUNICIPAL DE EMPREGO.

- Mecánico Ajustador Industrial. Oficial 1ª. Requisitos: FP, PRL 60 horas + 6 complementarias.
5 años de experiencia en mantenimiento industrial. Para empresa ubicada en Teixeiro. 

- Conductor de trailer, ruta Benavente - Teixeiro. 

- A empresa Bacalaos Boado, situada en Vilasantar, está a buscar Mozo de almacén, necesario
dispoñer  do  curso  e  experiencia  no  manexo  da  carretilla  elevadora,  desexable  o  curso  de
manipulación de alimentos. O posto require ter forza física. 

- A empresa Inleit, situada en Teixeiro, busca un  Técnico Superior en Prevención de Riscos
Laborais con experiencia desenvolvendo as funcións preventivas no ámbito industrial. Formación
universitaria e master de especialización PRL. 

As persoas interesadas poden enviar o seu cv actualizado a: susana.nieto@curtis.gal, facendo
referencia á oferta na que quere inscribirse.

CONTROLLER OPERATIVO FINANCIERO EN GREENALIA PARA TEIXEIRO.

Greenalia selecciona,  para traballar  en Curtis-Teixeiro, un Controller Operativo e Financeiro.  A
formación (de aproximadamente 2 meses), impartirase nas nosas oficinas centrais situadas en
María Pita (A Coruña cidade).

A súa principal dedicación será dentro da área de xestión e control da actividade de recollida de
biomasa  forestal.  Integrarase  no  equipo  de  Administración  e  Finanzas.  As  responsabilidades

3

http://www.epseaga.com/


principais do posto son:

- Seguimento operativo e financeiro da liña de negocio Biomass Supply.
- Reporte Cadro de Mando sobre indicadores de negocio e seguimento de pedidos.
- Xestión e monitorización de proceso de compras e almacén.

Ofrécese:
- Contrato indefinido.
- Salario: 18.000 - 21.000 brutos/ano.

Inscrición: www.Infojobs.net 

AUXILIAR DE CLÍNICA PARA SANTIAGO

Auxiliar para clínica dental zona Santiago de Compostela; enviar currículum a: 
cdental97@yahoo.com
Anuncio publicado en Milanuncios. 

HIGIENISTA DENTAL PARA SANTIAGO
Auxiliar para clínica dental zona Santiago de Compostela; enviar currículum a: 
cdental97@yahoo.com
Anuncio publicado en Milanuncios. 

MOTOSERRISTA / PEÓN FORESTAL PARA BOQUEIXÓN
Búscase peon forestal para traballar no monte. Que teña experiencia como cortador, xuntador e
que sepa facer pés. Zona de Boqueixón. Seriedad. Anuncio publicado en Milanuncios. Inscrición
na web.

RESPOSABLE DE ALMACÉN EN INLEIT PARA TEIXEIRO.

Inleit Ingredients S.L. é unha empresa innovadora do sector lácteo.
Actualmente, estamos a buscar un Responsable de Almacén para a nosa planta.
Reportando directamente ao Director do Dtpo de Supply Chain, as súas funcións principais serán:

Encargarse do correcto funcionamento de todas as actividades que se desenvolven no Almacén, a
xestión do mesmo e tamén da optimización do espazo. Podemos definilas como:

· Aquelas que son meramente operativas, serán aquelas que teñen que ver coa actividade diaria e
rutineira que se realiza dentro do mesmo. Estas actividades cambiarán evidentemente de estar a
cargo  do  almacén  de  entrada  (fundamentalmente  da  materia  auxiliar  para  produción),  do
almacén(é) do stock neceasrio no WIP (working in process), ou do almacén de produto terminado

· As que levan unha tarefa estratéxica de planificación e adaptación continua

Tarefas principais a realizar:
·  A  dirección  das  operacións  de  entrada  e  saída  da  mercadoría.  O que  inclúe  a  elección  e
posterior supervisión dos procedementos de manipulación da mercadoría na súa recepción e na
súa expedición; o control da preparación dos pedidos e a súa posterior carga nos vehículos de
transporte dos produtos control da cantidade e estado físico dos produtos recibidos.

· O control da circulación dos vehículos que transporten a mercadoría de maneira que cumpra cos
criterios de seguridade.

· A verificación do cumprimento das ordes de pedido, asegurándose de que os procedementos
planeados cúmpranse no tempo, coa calidade e a seguridade previstas.
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·  A comunicación co departamento de mantemento do almacén para evitar erros e axilizar  os
procesos de recepción das mercadorías e preparación dos pedidos.

· Decidir sobre os recursos que se deben empregar, xa sexan medios materiais ou humanos.

·  Decidir  sobre  os  procedementos  de  control  de  inventario  e  supervisar  o  seu  cumprimento.
Controlar os stocks e as condicións nas que este se almacena. Decidindo tamén a localización da
mercadoría no almacén, tendo en conta as características da mesma e as manipulacións que vaia
a sufrir.

· Xestionar o almacén no seu sentido máis amplo, elixindo as políticas máis rendibles e de acordo
coa estratexia da empresa.

Competencias Técnicas Requiridas
-Dominio dos sistemas de información e os métodos de planificación e loxística
-Coñecemento de materias primas, envases, produtos terminados e provedores
-Dominio de iniciativas de mellora continua
-Dominio do Inglés

Aptitudes Profesionais Requiridas:
-Organización, rigor para planificar toda a actividade loxística
-Reactividad, practicidad, anticipación, para xestionar o imprevisto, os atrasos
-Boas calidades de liderado para animar e coordinar o traballo do seu equipo

Inscrición: www.Infojobs.net 

VARIOS POSTOS PARA POBO AVENTURA

AXUDAS AO
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EMPRENDEMENTO

- Promoción e consolidación do emprego autónomo  a través do Programa I, de axudas á
promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo
FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola
contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020
(códigos de procedementos TR341D e TR349F).

- Axudas Deputación: (Aínda non aberto o prazo de solicitude)
1)  PEL Emprende Inversión: Para  a  realización  de  inversión  en empresas  que  teñan  unha
antigüedade máxima de 5 anos e queiran realizar un investimento entre 3.500 – 25.000 euros. A
porcentaxe máxima de concesión é do 70%.

2) PEL Pemes creación e ampliación.  Para a contratación de persoal durante 12 meses. A
porcentaxe máxima de concesión é do 70%.

3) PEL Pemes mantemento.  Ampliación do periodo de contratación 12 meses máis ao persoal
contratado con anterioridad a través da liña PEL Pemes creación e ampliación. 

- Fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de
nova  creación  e  do  Programa II,  de  incentivos  ás  empresas  cualificadas  como iniciativas  de
emprego de base tecnolóxica,  e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de
procedemento TR807I e TR340E).

- TR341T Programa do Bono Nova Oportunidade das persoas autónomas. Para persoas que
se deran de alta en autónomos entre o 1 de xaneiro ao 30 de setembro de 2018 e cesaran a súa
actividade por causas económicas. 

-  TR341S  Programa do  Bono  Renova nos  negocios  das  persoas  traballadoras  autónomas.
Axudas a persoa traballadora autónoma que vai transmitir o seu negocio por cese por ter 60 anos
ou máis, o pola declaración de incapacidade total ou absoluta ou as persoas herdeiras no caso de
falecemento do titular. 

-  TR341Q Programa do Bono das persoas autónomas. Para autónomos cunha aniguedad de
máis  de 42 meses.  A subvención máxima é  de 3.000 euros  e  se financia  o  80%.  Prazo de
solicitude do 04/02/2020 - 03/03/2020. 

 - IG622A Galicia exporta empresas 2020 para a execución de accións de promoción exterior
das empresas galegas.  O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses contado
desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario  Oficial  de Galicia.(Data de
publicación do DOG 29/01/20)

- Axudas ao sector agrario. Prazo ata o 28/02/20. Teñen como finalidade:
a)  Incrementar  a  competitividade  e  o  rendemento  global  das  explotacións  mediante  a  sua
modernización.
b) Asegurar a competitividade e a continuidade do tecido agrario.

Máis información e tramitación: Extensión agraria de Teixeiro: Dirección: Rúa Sánchez Anido, 1,
15310 Teixeiro, A Coruña. Teléfono: 881 88 06 33

-  Incentivos  á  contratación.  Galicia  emprega  2020. No  DOG  do  pasado  7  de  xaneiro
publicáronse as convocatorias das catro liñas de axudas do Programa Galicia Emprega 2020, un
programa de incentivos á contratación por conta allea e á formación de persoas desempregadas
pertencentes aos seguintes colectivos:  parados de longa duración, mulleres, persoas mozas e
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persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social. 

-  Axudas aos proxectos de investimento empresarial. O investimento deberá ser superior a
50.000 euros e inferior a 2.000.000 euros. Prazo: 04/02/2020 - 30/12/2020. 

 DATOS DE CONTACTO DO SERVIZO:
Para apoio no envío de cv ou máis información. 

Teléfono: 981789003 (Excepto os mércores de 12.00h a 15.00h en 981778169). 
Email: susana.nieto@curtis.gal
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