SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL
AGRUPACIÓN VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS
BOLETÍN DE EMPREGO SEMANA DO 16 DE ABRIL DE 2018
EMPRESA DE REFORMAS PRECISA PERSOAL DE ALBANELERÍA, PINTURA E XEFE DE OBRA.
Empresa: Construcciones Visanyo, SL. Interesados contactar: 981284594. Oferta publicada en La Voz de
Galicia.
OPERADOR DE TRAFICO CARGA COMPLETA A CORUÑA
Selecionase operador de trafico con experiencia en carga completa e loxistica enviar cv a :
direccion@ngestion.eu. Oferta publicada en Milanuncios.
INSTALACIÓN / MONTAXE A CORUÑA
Precísase persoa para empresa de ascensores en Coruña. Valórase experiencia nos sectores do metal e
construcción. Valórase cursos académicos e PRL. Imprescindible carnet de conducir e vehículo propio.
Enviar curriculum á dirección: rrhhascensores33@gmail. com
AXUDANTE DE COCIÑA PARA MESÓN DE BETANZOS.
Interesados/as contactar con Pepa no 666496420. Anuncio publicado o 10/04/18 en Milanuncios
18 OPERARIOS/AS DE MANTEMENTO DE PALAS EÓLICAS A CORUÑA
Requisitos: Formación en traballos verticais, ANETVA ou IRATA, idiomas. Inscrición: Infojobs.net
OFERTAS DE EMPREGO DE LEROY MERLIN EN CORUÑA E SANTIAGO
Inscrición na súa web: http://empleo.leroymerlin.es/
- Coordinador/a de Reformas
- Coordinador/a de Reformas
- Vendedor/a
- Loxístico/a
- Vendedor/a Xardín

Santiago de Compostela
A Coruña
A Coruña
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela

IKEA CORUÑA BUSCA CONTRATAR A 4 PERSOAS PARA ATENCIÓN AO CLIENTE.
Inscrición na súa web: https://ikea.epreselec.com/Ofertas
PRECÍSASE REPARTIDOR PARA A PANADERÍA LINO COBAS DE LUGO.
Contacto da empresa: 982222444 Merlo, S/N, 27004, Lugo
PRECÍSASE TELEOPERADORAS PARA ARTEIXO.
Interesados contactar: 620762706. Oferta publicada en La Voz de Galicia.
BUSCAMOS PERSOAL PARA LIMPAR PEIXE
Necesítase persoal con experiencia para limpeza e fileteado de peixe fresco. Lugar de traballo, porto da
coruña. preferiblemente buscamos persoal novo e dinámico. ofrécese contrato de traballo e alta no s. s,
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estabilidade e bo ambiente de traballo. Interesados chamar en horario: 10: 00 a 17: 00 no teléfono
655312529. Porse en contacto ou enviar e-mail quen teña experiencia a: simonefiorini@hotmail.com
TÉCNICO DE TURISMO, ARZÚA
Bases publicadas no BOP Nº71 do 16 de abril de 2018.
Requisitos: Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Técnico Superior en Guía, Información
e Asistencia Turística ou equivalente; Técnico en Empresas e Actividades Turísticas ou equivalente, Grao
ou Diplomatura en Turismo ou equivalente homologado; Grao ou Licenciatura en Historia da Arte; Grao ou
Licenciatura en Humanidades; Grao ou Licenciatura en Xeografía e Ordenación do territorio e Grao ou
Licenciatura en Historia.
TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS, CURTIS
Acreditar experiencia en servicios de prevención ajenos.
-Estar en posesión de las tres especialidades.
-Nivel alto de inglés hablado y escrito.
-Carnet de conducir y vehículo propio.
Máis información en: www.infojobs.net
OFERTAS DE EMPREGO PUBLICADAS NA PÁXINA WEB DE MILANUNCIOS.
INSCRICIÓN E MÁIS INFORMACIÓN EN: www.milanuncios.com
MANICURISTA (ESTETICISTA), A CORUÑA
Nails Factory, franquicia líder na beleza integral de mans e pés, selecciona persoal manicuristas e
técnicas en acrílico e xel, para a súa franquía en Coruña e Santiago. enviar cv. nails6795@gmail. com
DEPENDENTA, FERROL.
Necesítase moza con coche propio para traballar en tenda de mobles en ferrol. interesadas enviar c. v
con foto a: dolcemobili@gmail.com
CAMAREIRA PARA CAFETARÍA ORDENES, ORDES.
Necesítase camareira para cafetaría en ordenes quenda de tarde 4 a 12 máis información en 695510828
OFERTA EMPREGO LIMPEZA, A CORUÑA
Búscase señora para empresa de limpeza( portais, locais) para traballar na Coruña, en horario de mañá.
REQUÍRESE: Experiencia no sector. OFRÉCESE: Incorporación inmediata. Contrato 15 horas semanais
(mañás), soldo segundo convenio. Estabilidade laboral. Posibilidade de aumentar xornada, segundo valía.
Requírese vehículo propio. Interesadas enviar currículo a limpiezasbega@gmail.com. Absterse persoas
que non cumpran requisitos.
AXUDANTE DE COCIÑA, BETANZOS.
Necesítase axudante de cociña para mesón en Betanzos, só aténdense chamadas: Pepa 666496429
CAMAREIRA NA CASTELLANA, ARANGA.
Necesitase camareira para próxima apertura para quenda de tarde. solo wassaps: maría 679774701
PANADEIRO/A, ORDES.
Búscase panadeiro con experiencia en forno de leña, pan artesán, empanadas, etc. Só atendo chamadas
teléfono, non whatsapp nin e-mail. Contacto: Roberto 626495776
MECÁNICO, ABEGONDO.
Necesítase electromecánico con experiencia para taller de reparación en montouto-abegondo.
Incorporación inmediata. Só se atende teléfono. Miguel 620446750
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AUXILIAR DE ENFERMERÍA, BETANZOS
Buscamos auxiliares de enfermaría para o servizo de axuda a domicilio para fins de semana Contrato por
obra e servizo e alta en Seguridade Social. Salario segundo convenio. Incorporación inmediata. Distintos
horarios (Segundo cuadrante fins de semana ). Requisitos: -Documentación en regra. -Dispoñibilidade
inmediata. -Imprescindible en Auxiliar de enfermaría Residencia en Betanzos ( ou zona de influencia con
vehículo propio). -Experiencia de polo menos 6 meses de axuda a domicilio. -Compromiso,honradez,
seriedade, paciencia e empatía. Empresa: Tu mayor amigo.
CAMAREIRO E COCIÑEIRO BERGONDO.
Buscamos unha camarer@ e unha cociner@ para restaurante de carta e menú, imprescindible
experiencia, contrato de 27 horas semanais de 20: 00 a 00: 30 cun día libre á semana. Incorporación en
maio. Para máis información non dubiden en contactarnos.
PERSOAL PARA LIMPAR PEIXE, A CORUÑA.
Necesítase persoal con experiencia para limpeza e fileteado de peixe fresco. lugar de traballo, porto da
coruña. preferiblemente buscamos persoal novo e dinámico. ofrécese contrato de traballo e alta no s. s,
estabilidade e bo ambiente de traballo. Interesados chamar só en horario : (de 10: 00 a 17: 00)(655--312-529) por favor, só persoal con experiencia. Tamén podedes mandar curriculum:
simonefiorini@hotmail.com.
PERSOAL PARA LAVADO DE COCHES, ARTEIXO.
Selección de persoal para lavado de coches, con coñecemento de pulido de pinturas e coñecementos de
oficio. Contactar por e-mail. Enviar cv a personalselecion0@gmail. com
MODISTA CON EXPERIENCIA.
Necesítase modista con ampla experiencia e máquinas propias para facer arreglos na casa.
COCIÑEIRO/A, CURTIS
Búscase cociñeiro/a para Curtis. Imprescindible experiencia. Ofrécese xornada completa e posibilidade de
aloxamento.
AUX. ADMINISTRATIVO SECTOR MAQUINARIA, CAMBRE.
Incorporación inmediata, menor de 30 anos para contrato con bolsa Feuga Buscamos unha persoa
organizada, metódica, resolutiva, con iniciativa e capacidade de traballo en equipo, ganas de aprender e
actitude positiva para xestionar puntas de traballo e situacións de tensións As súas tarefas principais
consistirán en xestionar pedidos de venda e compra, control de stocks, xestión de consultas, de arquivo e
de cobros e pagos, así como atención telefónica a clientes, e introdución de facturas e albaranes.
Xornada laboral completa Enviar curriculum a este e-mail: rvilagar@gmail.com.
PEÓN, ORDES.
Necesítase peón ou aprendiz para empresa de condutos de ventilación, con curso de prl e da zona de
ordes.
FONTANEIRO, TEIXEIRO.
Búscase fontaneiro para Teixeiro. Ofrécese xornada completa e contrato de longa duración.
Interesados/as contactar con Gonzalo: 626903695 / 678149946.
TELEOPERADORES SADA
Seleccionamos teleoperado@s con experiencia para promover un producto novo no ámbito do fogar a
media xornada, condicións interesantes. Mandar curriculum a: ncoronado@hotmail.es
BÚSCASE OPERARIA DE CONFECCION TEXTIL, CAMBRE
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Se busca persona con experiencia en maquina plana e overlook . Necesaria experiencia en realizacion de
muestrario de señora e valórase coñecementos en recubridora , traballo con embudos e puntada invisible.
Contacto con: Juan Carlos: 679988931 / 881126203.
HOTEL NA CORUÑA
Precísase contratar o seguinte persoal para un Hotel da nosa carteira de clientes na Coruña: -.
Camareiras de Piso -. Cociñeiro/a -. Axudante de Cociña -. Camareiro/a de Sala -. Marmitón Requírese
para os postos: * Experiencia mínima de 1 ano * Cumprir as funcións propias do emprego * Formación en
Hostalaría (En escolas de hostalaría * Don de xente e capacidade para traballar en equipo * Contratación
inmediata * Contrato e alta na Seguridade Social.
Recíbense CV vía e-mail (infogrupojrc@gmail. com) e concertarase co aspirante segundo cumprimento
de requisitos.
CARROCERO/A SOLDADOR/A
Seleccionamos Carrocero/a soldador/a para importante empresa da área metropolitana da Coruña.
Imprescindible experiencia como Carrocero/a e/ou Soldador/a en o sector. Incorporacion inmediata.
Salario segundo convenio. Enviar Curriculum a: coruna@faster.es
ADMINISTRATIVO A CORUÑA
Solicítase traballador/a administrativo que viva na Coruña, con experiencia en administración,
preferiblemente con F. P. Superior ou Grao. Ofrécese contrato en Réxime Xeral, xornada completa,
indefinido. Absténgase quen non cumpra condicións. Enviar C. V. con foto actual a laboral@grema.eu
PERRUQUEIRA E ESTETICISTA LUNS A VENRES, A CORUÑA
Para a coruña perruqueira que sexa á vez esteticista menor de 30 anos. obrigatoriamente con titulos
oficiais de ciclos de grao medio ou de grao de superior de peluqueria e de estetica obtidos ambos os
titulos soamente en centros publicos de formacion profesional. traballo de media xornada de mañás de
luns a venres. soamente interesadas que cumpran todos os requisitos citados envien unicamente por
correo postal o seu curriculum vitae a: Att. manuel rodriguez c/dores sopeña 2 A 15007 la coruña.
CHOFER/CONDUTOR TAXI, SANTIAGO
Necesítase chofer, con carné municipal, para taxi en Santiago de Compostela. Horario tarde-noite
innegociable. Posto estable. Remuneración varible (porcentaxe). Non imprescindible experiencia, pero
valorable experiencia en transporte ou mensaxería/paquetería. Contacto: Jose (Particular) 666734423.
OFICIAIS de 1ª FERRALLISTAS
Kuwait Grupo Pacadar, precisa incorporar para proxecto de gran envergadura en kuwait: ferrallistas con
experiencia mínima de 3 anos. Achegar experiencia previa no sector do prefabricado de formigón.
imprescindible lectura de planos dispoñibilidade para cambio de residencia a kuwait. Contacto: Monica
915297900.
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FORMACIÓN
EMPRURAL
Dirixido a mozos e mozas entre os 16 e os 30 anos.
1. Safari de emprego no territorios.
Duración: 3 meses (abril-xuño 2018). 12 sesións.
Sesións de 1 día a semana (3/4 h), onde se analizarán casos prácticos de éxito, traballarase iniciativas
emprendedoras, participarán emprendedores presentando as súas experiencias, profesionais dos
sectores de interese, realizaranse visitas técnicas a empresas de referencia.
Esta actividade constará de 2 partes :
Sesións teóricas de traballo co grupo nos centros de impartición da actividade: Espazos Xove de Curtis e
Carballo, podendo adaptarse segundo a procedencia dos participantes
Sesións prácticas grupais e individuais : saídas ao territorio, visitas, dinámicas grupais.
Fases do Safari:
1. Exploración (8 sesións): sesións de traballo en grupo, para elaborar un guión/base de traballo
analizando as potencialidades, recursos e necesidades do territorio. Nesta fase, os participantes,
acompañados polos técnicos responsables, definirán as rutas a explorar e analizarán os sectores máis
proclives a crear emprego na zona de incidencia.
2. Descubrimento (4 sesións): sesións de traballo de campo, guiadas polo persoal técnico, para realizar
as accións / tarefas de exploración das rutas definidas na fase anterior:
- Entrevistas a profesionais, emprendedores, axentes do territorio.
- Investigación de mercado, análise dos recursos da contorna.
- Exploración do sector de interese para cada participante (situación actual, empresas existentes,
necesidades, ...)
2. Formación para a inserción – grupo
Duración: 2 meses (maio-xuño 2018) – adaptada ás necesidades dos participantes (ata un máximo de 24
sesións).
Trátase de formación básica adaptada ás necesidades do grupo, en eidos nos que se amosen certas
necesidades, como poden ser a comunicación, innovación, TIC, normativa, etc, que son hoxe
fundamentais para a inserción laboral.
Poderá estar organizada en sesións máis continuas, dúas ou tres veces por semana, para favorecer a
adquisición de coñecementos polos participantes (farase en función da demanda ata un máximo de 24
sesións).
As sesións, impartidas por profesionais/docentes expertos, basearanse na metodoloxía do “learning by
doing”, aprendizaxe pola práctica, nas cales, os participantes poderán participar activamente no
desenvolvemento das mesmas ( supostos prácticos, dinámicas,..).
Inclúe:
- Formación básica sobre a xestión da actividade comercial e empresarial.
- Formación específica, á demanda dos participantes: loxística, comunicación, xestión empresarial, busca
activa de emprego...
3. Formación na empresa – individual:
Sesións de estadías profesionais en empresas do sector de interese de cada participante, fomentando a
aprendizaxe pola práctica e o contacto continuo coa realidade empresarial. Poderán participar aqueles
mozos/as que a demanden ou precisen.
Poderanse realizar estadías dentro do período de tempo comprendido entre os meses de maio a
setembro de 2018.
Duración das estadías:
Mínimo : 60 h de prácticas (2 semanas)
Máximo 240 h de prácticas (6 semanas)
A xornada de prácticas terá unha duración máxima de 7 horas.
Os participantes contarán cun seguro de R.C. e de accidentes.
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As estadías de formación nas empresas serán organizadas en función dos criterios establecidos para
cada un dos participantes e segundo as necesidades das empresas de cara a posibles contratacións .
Para levar a cabo as estadías, asinaranse convenios cas empresas de acollida nos que se reflecta a
duración, as actividades que realizará o mozo/a, os horarios e se establecerá unha persoa responsable
da empresa para o seu seguimento e avaliación .
4. Titorización e seguimento individual
Comezarán a partir do mes de maio de 2018 e desenvolveranse durante toda a execución do proxecto
(outubro) , ao longo das diferentes fases terán lugar reunións do equipo técnico con cada participante
para o seguimento do seu itinerario de inserción e a articulación de medidas adaptadas a cada caso.
5. Captura de proxectos
Duración: 1 mes – último mes do proxecto (outubro 2018)
Trátase da fase de conclusións, os mozos e mozas terán de xeito individual:
Acadada experiencia laboral nos sectores de interese.
Identificados nichos de emprego no territorio.
Elaborado un plan de mellora da súa empregabilidade.
Definidas as oportunidades/proxectos para emprender.
Identificadas as necesidades de formación que precisen.
Máis información: roteiros.ctb@xunta.gal
SUBVENCIÓNS PARA EMPRESARIOS/AS
Pel Emprende Actividades 2018, da Deputación da Coruña. (DOG Núm. 55 do 21 de marzo de
2018). Prazo ata o 26/04/18. Dirixido a subvencionar actividades relacionadas coa Responsabilidad Social
Empresarial nos seguintes ámbitos: RSE no medio ambiente, RSE na Calidad, RSE na Igualdade, RSE
en Emprego e RSE no contorno e comunidade.
Axudas destinadas á creación de grupos e organizacións de produtores no sector agrícola, (DOG
Nº73 do 16 de abril de 2018). cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural
(Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014- 2020, e se convocan para o
ano 2018.

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
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