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

BOLETÍN DE EMPREGO SEMANA DO 6 DE  XUÑO DE 2016

EMPREGO

DEPENDENTA PARA BETANZOS 
Búscase dependenta para tenda en Betanzos 
Interesados enviar cv: orti1920@gmail.com 

OPERARIO CONDUCCIÓN CARRETILLAS PARA BETANZOS
Empresa ubicada en Betanzos selecciona Operario Conducción Carretillas 
Máis informacion: https://www.infojobs.net

PEÓN XARDINEIRO PARA BETANZOS
Empresa ubicada en Betanzos selecciona  un peón xardineiro para o mantemento de xardíns en 
Betanzos
Máis informacion:https://www.infojobs.net

AUXILIARES DE AXUDA A DOMICILIO PARA VILARMAIOR
Clece Noroeste ,selecciona auxiliares de axuda a domicilio para Vilarmaior

Máis informacion: https://www.infojobs.net

MECÁNICO/A PARA BERGONDO
Búscase operario/a de mantemento de ascensores
Máis información: https://www.infojobs.net

TÉCNICO/A DE MANTEMENTO EN MECÁNICA INDUSTRIAL PARA ZONA MESÍA
Nortempo Santiago, selecciona para importante empresa na zona de Mesía, un/ha técnico/a de 
mantemento en mecánica industrial. 
Máis información: http://empleo.nortempo.com/

RECEPCIONISTA CLÍNICA MÉDICA EN BERGONDO
Nortempo Coruña selecciona para importante clínica médica sita en  Bergondo un/ha recepcionista 
para tarefas de xestión de citas médicas, atención telefónica, contacto cos clientes, etc. 
Máis información: http://empleo.nortempo.com/

ADMINISTRATIVO PARA ORDES
Empresa ubicada en ordes busca Administrativo  
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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ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A ELÉCTRICO 
Grupo Arestora precisa incorporar, de forma urxente, un/ha ENXEÑEIRO/A  TÉCNICO/A ELÉCTRICO 
para empresa do sector da alimentación con centro de traballo localizado en Santiago de Compostela e 
cercanías. 
Máis información:http://grupoarestora.com

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 
Hotel en Santiago selecciona Administrativo/a contable .
Interesados enviar cv coa referencia  ADMINISTRATIVO a: cvrecepcion@aquintadaauga.com

COCIÑEIRO/A 
Grupo Arestora precisa incorporar de forma urxente, un/ha COCIÑEIRO/A para prestixioso restaurante 
na zona de Santiago de Compostela, 
Máis informacion: http://grupoarestora.com

Operari@ línea elaboración sushi
Empresa do sector da alimentación ubicada no Polígono Espíritu Santo(Cambre) selecciona operari@   
para traballar na línea de producción de elaboración de  sushi
Máis información: https://www.infojobs.net

Mozo/a de Almacén (Recambios) 
Adecco Industrial selecciona mozo/a de almacén para Santiago de Compostela.
Requisitos:
Experiencia demostrable en posto similar, preferiblemente no sector de recambios.
Carnet de carretillero/a 
Máis información: https://ofertas.adecco.es

Mozo Almacén
Empresa ubicada en Santiago busca persoal para traballar  no almacén tanto a nivel loxístico coma de 
mantemento.
Máis información: https://www.infojobs.net

CARPINTEIRO/A
Empresa ubicada en Cambre busca carpinteiro/a  de madeira para traballos de carpinteria propios e 
montaxe en locais comerciais a nivel nacional e internacional

Máis información:https://www.infojobs.net

OFERTAS AXENCIA LOCAL DE COLOCACION DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

08/06/2016 Contable - Con discapacidade
08/06/2016 Programador Electricista PLC (3 postos) Con discapacidade
08/06/2016 Delineante - Con discapacidade
07/06/2016 Vendedor Decoración/Bricolaxe (Leroy Merlin)
07/06/2016 Vendedor Sector Xardín (Leroy Merlin)
07/06/2016 Vendedor Sector Madeira (Leroy Merlín) 

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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06/06/2016 Instalador/a en obra 
06/06/2016 Persoal para mantemento de automóbiles 
03/06/2016 Axudante de cociña
03/06/2016 Camareira de pisos

OFERTAS PUBLICADAS NA PÁXINA WEB: MILANUNCIOS.COM

CAMAREIRA PARA PARRILLADA  EN ORDES
Búscase camareira para parrillada en Ordes
Interesados/as :http://www.milanuncios.com
COCIÑEIRO PARA SADA 
Necesítase cociñeiro/a para zona de Sada
Interesados/as:http://www.milanuncios.com

PINTOR/CHAPISTA PARA CULLEREDO
Taller multimarca precisa pintor con experiencia en carrocería 
Interesados/as:http://www.milanuncios.com

OFERTA EMPREGO PÚBLICO

CONCELLOS DE  CURTIS E SOBRADO
Convocatoria  de  selección  de  persoal  para  a  cobertura  ,laboral  temporal,  de  13  POSTOS  DE 
TRABALLO DE PEÓNS para o “Proxecto ambiental Curtis-Sobrado".
Prazo de presentación de documentación: Do 09/06/2015 ao 15/06/2016 (ambos incluídos)

As bases da convocatoria pódense consultar:

Concello de Curtis: Casa do Concello, Oficina Municipal de Curtis e web do concello (www.curtis.es)
Concello de Sobrado: Casa do Concello e web do concello (www.sobrado.es)

CONCELLO DE CURTIS
Convocatoria de selección de persoal  para a cobertura con carácter laboral  temporal,dun posto de 
MONITOR/A DE TEMPO LIBRE
Prazo de presentación de documentación: Do 09/06/2015 ao 15/06/2016 (ambos incluídos) 
As bases da convocatoria pódense consultar dende o 08/06/2016 na Casa do Concello, na Oficina 
Municipal en Curtis e páxina web do concello (www.curtis.es)

CONCELLO DE IRIXOA
Convocatoria de selección de persoal laboral temporal: BRIGADA MUNICIPAL DE PREVENCIÓN E 
EXTINCIÓN INCENDIOS :1 xefe de brigada, 1 peón condutor e 3 peóns brigadistas.
Prazo de presentación de instancias: Dende o 6 ao 22 de xuño de 2016
Bases :http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/02/2016_0000004448.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 DE BOIMORTO
Convócase 1 praza Conductor tractorista-palista de pala retroexcavadora ou mixta polo precedemento 
de concurso-oposición cunha duración prevista de 3 meses a tempo completo.

Presentación de instancias: Dende o 07/06/2016 ata o 17/06/2016 ás 14:00 horas no rexistro Municipal 
sito na Rúa Vilanova,1 - 15817 Boimorto 

Máis  información:  http://concellodeboimorto.es/gl/empregodoconcello/convocatoria-1-praza-conductor-
tractorista-palista-de-pala-retroexcavadora-ou

CONCELLO DE BERGONDO
Convocatoria para a contratación temporal de 5 socorristas
Máis información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/07/2016_0000004494.pdf

CONCELLO DE SADA 
Convocatoria  para  a  contratación  laboral  temporal  de  1  TÉCNICO/A  DE  DEPORTES
Bases: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/07/2016_0000004469.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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