
SERVIZO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN E PROSPECCIÓN DE EMPREGO.
AGRUPACIÓN VILASANTAR, SOBRADO E CURTIS

BOLETÍN DE EMPREGO SEMANA DO  13 OUTUBRO  2016

EMPREGO

TORNERO/A-FRESADOR/A
Taller en Santa Cruz de Mondoy selecciona tornero/a-fresador/a con coñecementos de 
mecanizado,fresado,soldadura e rectificado de pezas
Máis información:https://www.infojobs.net

ODONTÓLOGO PARA CLÍNICA DENTAL BETANZOS
Clínica dental necesita odontólogo
Máis información:https://www.infojobs.net

CAMAREIRA/O PARA CESURAS 
Necesítase camareira/o para bar en Cesuras
Máis información:https://www.infojobs.net

ALMACENERO/A PARA ZONA ORDES
Nortempo selecciona almacenero/a para empresa na zona de Ordes
Máis información:http://empleo.nortempo.com

CARRETILLERO/A PARA BETANZOS
 Avanza outsourcing selecciona carretillero/a para empresa de embotellado de bebidas gasosas
Máis información:https://www.infojobs.net

MOZO/A DE ALMACÉN PARA BERGONDO
Torneiro maquicoruña selecciona mozo/a de almacén 
Máis información:https://www.infojobs.net

OPERARIO/A DE PEIXE,EMPACADOR/A,CORTADOR/A
Necesítase operarios/as de peixe para importante empresa de peixe sita en Carral
Máis información: https://www.infojobs.net

FP II ADMINISTRATIVO ( RECÉN TITULADO) BECA PARA SADA
APPLUS+ selecciona para o departamento de tramitacións un FPII administrativo Departamento de 
tramitacións
Máis información:https://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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MARIÑEIRO BATEA PARA OLEIROS
ADER RRHH selecciona mariñeiros /peons acuicultores para traballos de recollida de mexillón en 
batea.
Máis información: https://www.infojobs.net

RECEPCIONISTA PARA OLEIROS
Portocobo Resort selecciona recepcionista 
Máis información:  https://www.infojobs.net

LIMPIADOR/A PARA A CORUÑA
Nortempo selecciona limpiador/a de oficinas para a Coruña
Máis información:http://empleo.nortempo.com

CONDUCTOR/A PARA A CORUÑA
Nortempo selecciona para importante empresa sita na Coruña e dedicada a  xestión de resíduos   un 
conductor/a de camión. 
Máis información: http://empleo.nortempo.com

CONDUCTOR/A DE CAMIÓN 
Adecco selecciona para empresa sita na Coruña, conductor/a de camión para realizar tarefas de 
transporte de mercadoría  así como carga e descarga no almacén 
Máis información:https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx

MECÁNICO/A
Adecco selecciona un/ha mecánico/a para a Coruña
Máis información:https://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx

CHAPISTA CON EXPERIENCIA PARA CAMBRE
Chapista con experiencia imprescindible en chapeado de coches. Contrato indefinido.Incoporación 
inmediata
 Máis información:http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/

OFERTAS AXENCIA LOCAL DE COLOCACION DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
11/10/2016  Conductor trailer internacional
07/10/2016 Técnico de proxectos sociais
07/10/2016  Docente afbabetización inmigrantes
07/10/2016 Docentes cursos marítimos profesionais
06/10/2016 Enfermeiro/a
06/10/2016 Técnico de mantemento
06/10/2016 Profesor ximnasia maiores
06/10/2016 Camareiro de barra e sá
06/10/2016 Panadeiro

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 PUBLICADAS NA PÁXINA WEB: MILANUNCIOS.COM

TRABALLADOR  PARA  ALMACÉN  CON  EXPERIENCIA  EN  CARRETILLA  ELEVADORA  ZONA 
TEIXEIRO
Interesados/as:https://www.milanuncios.com 
DEPENDENTE/A PARA PANADERIA EN CURTIS
Interesados/as:https://www.milanuncios.com 
CAMAREIRA PARA MELIDE
Interesados/as:https://www.milanuncios.com 
CAMAREIRO/A PARA CERVECERIA EN TEIXEIRO
Interesados/as:https://www.milanuncios.com 
TRACTORISTA ZONA TEIXEIRO
Interesados/as:https://www.milanuncios.com 
ELECTROMECÁNICO PARA MELIDE
Interesados/as:https://www.milanuncios.com 
COCIÑEIRO/A PARA BETANZOS
Interesados/as:https://www.milanuncios.com 
CHOFER PROFESIONAL DE TRAILER PARA RUTA NACIONAL
Interesados/as:https://www.milanuncios.com 
CONDUCTOR AUTOCARES ZONA SADA
Interesados/as:https://www.milanuncios.com 

OFERTA EMPREGO PÚBLICO

GDR AS MARIÑAS - BETANZOS
Convocatoria para a selección  do posto de xerencia para a xestión da medida LEADER de Galicia 
(2014-2020)
Prazo de presentación de instancias: ata o 31 outubro 2016 

Máis información: https://biosferamarinasbetanzos.wordpress.com/bases-contratacion-e-xerencia/

CONCELLO DE ARZÚA
Convocatoria de 1 posto de condutor/a- operario/a. Prazo de presentación instancias: ata 17/10/2016

Máis información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/10/03/2016_0000007928.pdf

UNIVERSIDADE DA CORUÑA
Convocatoria de concurso público para cubrir prazas de profesor contratado doutor
Prazo de presentación de instancias: ata o 26 de outubro de 2016 
Máis información:
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161011/AnuncioG2017-031016-0001_gl.pdf

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Convocatoria de concurso público para a elaboración dunha lista de agarda de persoal docente e 
investigador contratado interino para cubrir as necesidades docentes de distintas áreas de 
coñecemento
Prazo de presentación de instancias: ata o 3 de novembro de 2016
Máis información:http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161011/AnuncioG2018-031016-
0002_gl.pdf

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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CONCELLO SANTIAGO DE COMPOSTELA
Convocatoria para a elaboración de listas de agarda para a contratación de técnico medio en 
informática
Prazo de presentación de instancias: ata o 17 de outubro de 2016 
Máis información: http://www.santiagodecompostela.gal/e_santiago/emprego.php?
id_emprego=13&lg=gal

SEAGA
Apertura do prazo de actualización de méritos e/ou incoporación de novos candidatos a diversas 
categorías profesionais do sistema de listas previas para a selección de persoal temporal
Prazo de presentación de instancias: ata o 17 de outubro de 2016 
Máis información:
http://www.epseaga.com/pdf/ofertas_emprego_2016/Resolucion_Apertura_listas_2016_201609291243
32676.pdf

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: teresa.campos@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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