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

BOLETÍN DE EMPREGO SEMANA DO  11 DE  XULLO DE 2016

EMPREGO

OPERARIO/A EMPAQUETADO PARA MELIDE
Nortempo Santiago selecciona operario/a para desempeñar tarefas de empaquetado de mercancias 
para empresa en Melide 
Máis informacion:http://empleo.nortempo.com

CAMAREIRO/A PARA SADA
Necesítase camareiro/a para fines de semana en Sada 

OFICIAL CARPINTERIA PARA BETANZOS
Empresa en Betanzos busca oficial de carpintería

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

CAIXEIRO/A REPOÑEDOR/A PARA BETANZOS
Lidl Supermercados selecciona caixeiro/a repoñedor/a para Betanzos

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

CAMAREIRO/A PARA TEIXEIRO
Restaurante en Teixeiro necesita un/ha camareiro/a .Posibilidade aloxamento

Interesados/a chamar: 620699303

ENXEÑEIRO INDUSTRIAL, CAMIÑOS OU ARQUITECTO TÉCNICO PARA ORDES
Empresa en Ordes busca enxeñeiro industrial,camiños ou arquitecto técnico
Máis informacion:https://www.infojobs.net

OPERADORA DEPILACIÓN LÁSER PARA ORDES
Centro de estética e bronceado en Ordes busca operadora depilación láser.
Máis información:https://www.infojobs.net

CAMAREIRO/A PARA ARZÚA
Cafetería en Arzúa busca camareiro/a

Máis informacion: 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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DEPENDENTE/A PARA MELIDE
Necesítase dependente/a para Melide
Máis información: https://www.infojobs.net

COCIÑEIRO/A PARA GUITIRIZ 
Restaurante en Guitiriz busca cociñeiro/a con experiencia(urxente)

TÉCNICO DE MANTEMENTO PARA GUITIRIZ
Olevending busca técnico de mantemento para Guitiriz
Máis información:https://www.infojobs.net

MOZO/A DE ALMACÉN CARRETILLEIRO/A
Randstad selecciona para empresa de loxística ubicada en Santiago, mozo/a de almacén carretilleiro/a 
Máis información: http://www.randstad.es/ofertas-empleo

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE PARA SANTIAGO
Nortempo selecciona para empresa ubicada en Santiago un/ha Administrativo/a contable
Máis información: http://empleo.nortempo.com

OFERTAS AXENCIA LOCAL DE COLOCACION DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

13/07/2016 Camareiro extra fin de semana 
12/07/2016 Recepcionista. Con certificado de discapacidade 
08/07/2016  Axudante canteiro 
08/07/2016 Consultor Financeiro Familiar
06/07/2016 Pintor/a de vehículos
01/07/2016 Docente "Transporte Sanitario" 
01/07/2016 Persoal mantemento gas/electricidade 
01/07/2016 Persoal Técnico de mantemento 
30/06/2016 Enxeñeiro/a Electromecánico 
30/06/2016 Biólogo, Forestal, Agrónomo ou equivalente para horto escolar
23/06/2016 Oficial para taller e obra (aluminio) 
23/06/2016  Peón/Limpador/a 
23/06/2016 4 peóns de albanel 

OFERTAS PUBLICADAS NA PÁXINA WEB: MILANUNCIOS.COM

EMPREGADA PARA O FOGAR CON FALA INGLESA PARA BETANZOS
Interesados/as:http://www.milanuncios.com
SERVIZO DOMESTICO PARA SADA
Búscase persoa para limpeza e servizo doméstico
Interesados/as:http://www.milanuncios.com
AXUDA A DOMICILIO PARA CAMBRE
Interesados/as:http://www.milanuncios.com
CAMAREIR@ PARA MELIDE
Búscase   camareir@  con experiencia para bar/restaurante 
Interesados/as:http://www.milanuncios.com

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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OFERTA EMPREGO PÚBLICO

CONCELLO DE BERGONDO
Convocatoria  para  a  contratación  dun  funcionario/a  interino/a,técnico  medio  de  servizos  sociais 
( Traballador/a social)  para o Departamento de Servizos Sociais
Prazo de presentación de documentación: ata 18/07/2016
Máis información: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/07/13/2016_0000005951.pdf

CONCELLO DE VILASANTAR
Convocatoria  para  a  provisión  urxente,polo  sistema  de  concurso/oposición  dun  PEÓN  para  unha 
contratación  laboral  temporal  para  participar  nos  traballos  do  convenio  para  a  participación  na 
prevención e defensa contra incendios forestais 
Prazo de presentación de documentación: ata 16/07/2016
Máis información: http://www.vilasantar.com

CONCELLO BOIMORTO
Convócase prazas para a brigada de incedios que o Concello de Boimorto pretende montar neste veran 
2016. 
O prazo de presentación de instancias remata o vindeiro 23 de xullo as 12:00 h. 
Máis información:
http://concellodeboimorto.es

CONCELLO SADA
Convocatoria para a contratación laboral temporal de persoal para a Brigada de Prevención e Extinción 
de Incendios Forestais 
O prazo de presentación de instancias remata o 19 Xullo 2016
Máis información:
http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/07/14/2016_0000005967.pdf

CONCELLO ABEGONDO
Convocatoria  para  a  contratación  de  traballadores/as  para  a  brigada  de  prevención  e  defensa 
contraincendios  (1  xefe/a  de  brigada,  1  peón  condutor,  3  peóns  de  brigada)
Prazo de presentación de instancias: ata o 20 de xullo de 2016 
Máis información:http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/07/14/2016_0000005973.pdf

DEPUTACION A CORUÑA
Convocatoria do proceso selectivo para a elaboración dunha lista de aspirantes para nomeamentos de 
funcionarios/as interinos/as e/ou contratacións de persoal laboral temporal para postos de Arquitecto/a
Prazo presentación: ata 19/07/2016
Bases: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/29/2016_0000005331.pdf

DEPUTACION A CORUÑA
Convocatoria do proceso selectivo para a elaboración dunha lista de aspirantes para nomeamentos de 
funcionarios/as interinos/as e/ou contratacións de persoal laboral temporal para postos de Arquitecto/a 
técnico/a
Prazo presentación: ata 19/07/2016
Bases:http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2016/06/29/2016_0000005333.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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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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