
 

 

 

                  
 
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de Verifi-
cación Dixital (CVD) especificado á marxe.  (artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público) 

 
 

 

Praza do Portal, 1 - 15813 Sobrado (A Coruña) 

Tel. 981 787 508  - Fax: 981 787 577  

correo@sobrado.es - www.sobrado.es 

 

 
 

OFERTAS DE EMPREGO                         18/01/2022 

 
Posto: Técnico Mantemento Eléctrico na Planta de Biomasa. 

Lugar en Curtis 
Experiencia 2 anos 
Máis información: https://www.infojobs.net/curtis/tecnico-mantenimiento-electrico-
planta-biomasa/ 
 
Posto: Operador de proceso para Inleit Ingredients SL.  

Lugar en Curtis 
Experiencia mínima 3 anos. 
Máis información: https://www.infojobs.net/curtis/operador-proceso 
 
Posto: Monitor de Ximnasia de mantemento para a zona de Vilasantar. 

15h/sem. Requisitos: FP Actividades fisico-deportivas ou Grao en Act. Física e do 
deporte.  
Máis información: 683 652 862 
 
Posto: Docente para Curtis 
Impartir Curso de Actividades Auxiliares en Viveiros, Xardíns e Centros de Xardineria. 
Desempregado con titulación na rama agrícola ou forestal e docente. 
Máis información: 881 880 251 ou 
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego 
 
Posto: Docente para Curtis 

Impartir Curso de Operacións Auxiliares de Acabados Ríxidos e Urbanización. 
Desempregado con titulación da familia de Edificación e Obra Civil e docente. 
Máis información: 881 880 251 ou 
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego 
 
Posto: Persoal de apoio para a escola infantil do Concello de Melide (bolsa de 
emprego). 

Sistema selectivo: concurso-oposición 
Presentación de instancias: do 17 ao 21 de xaneiro do 2022. 
Máis información: 𝗔𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼: https://cutt.ly/tIbyuDb   𝗕𝗮𝘀𝗲𝘀: https://cutt.ly/5IbtKt5 

 
Posto: conductor de camión para Sobrado 

Con permiso C+E para contrato indefinido 
Máis información: 881 661 122 ou 
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego 

 
Posto: Administrativo para Ordes. Experiencia 2 anos 

Grupo Iman 
Principales funcions serán: 

-- Preparación de documentación. 
- Solicitudes de compra y de logística. 
- Atención en centralita.   
- Envío de documentación al cliente. 

Máis información: https://es.indeed.com/v 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FtIbyuDb%3Ffbclid%3DIwAR1lFEkPHS9w-hmezommFFjmTuOpEusluwLtkG-HixEUCFnoaYo_b7nEO_8&h=AT3GMZziG8CUPqR0pWO7OVO85FLBBElkQ_wjU79zp8tTvzC898dgkI-bDP02gwbxR1TwABenftChg7rdCZVidjWbaslCboJkSXOGKniPNoLMEuq-8_a-bSOQTvSsVOYoI5Rj&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3FzzvKDP72srBFAQgL6BI14Wgc4jVdM3igkiug8UV3OBIyWIw5Rgox30tSJdQV959JXCYdzJ2Qir901tGFJSYcBUa71y6COTYpsmHGpVdzYaSAd-8oFM5YPZDCCqcLXMXIitDeGu2YOaPeCFqJ7zvYeQ
https://cutt.ly/5IbtKt5?fbclid=IwAR25Ggc_eI7pmUKy7HSIMnpPPLDZJB1U1wfnnbhYohOGWnhH7rVGVvbjGeI
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Curso online de Marketing y Comunicación Digital para emprendedoras y 

empresarias del medio rural. 
 

ABIERTO el plazo para inscribirte en el II Curso de Marketing y Comunicación Digital 

para emprendedoras y empresarias del medio rural. 

Inscripciones hasta el día 23 de enero.  

Más información: https://bit.ly/34R8Hrr 

 

 

 
 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS 

 
Subvencións para Asociacións  

No Dog do 14/01/2022 a   Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo publica as 
convocatoria de subvencións para o ano 2022, destinado a asociacións veciñais, 
confederacións, federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de 
usuarios de augas e asociacións de mulleres rurais de Galicia (código PR487A) 
As asociación deberán estar inscritas no Rexistro de Asociacións da Comunidade Au-
tónoma de Galicia.  
Pódese solicitar para obras de acondicionamento ou de mellora e adquisición de equi-
pamento básico. 
Prazo solicitude: 1 mes dende a publicación. 

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/ 
 
Axudas para fomento das razas autóctonas galegas 

No Dog do 12/01/2022 a Consellería do Medio Rural publica as bases que regulan a 

concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan para o 

ano 2022 (código de procedemento MR536A). 

Prazo de solicitude: 1 mes dende a publicación. 

Máis información: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220112 

 
 

Sobrado, a 17 de xaneiro de 2022 

 

 

 

 

 

OFERTAS DE EMPREGO  
 
Posto: conductor para camión hormigonera para planta de Montesalgueiro 

Zonas de Melide, Betanzos… 
Empresa: Transportes Mariño e Hijos S.L.    
Contacto 607 363 497 
 

https://bit.ly/34R8Hrr?fbclid=IwAR35B6ZlxbGovAZfUaKDPvrqlM30wBTSvnc1CmuRCiQR_RFMA_Leb2QYM0M
https://www.facebook.com/transportesmarino/?__cft__%5b0%5d=AZWhj8FKOofxGqhgq57yJvfSxmFywF0oLvUXh9kmgQygU8S55tA4GYke38n26EdxuuMNx4qDE4982P9hHP8o-U86Moibpu7nJJ6C2-urtfinX8NVIKb3fPvrxWClrVOsnbPrbkC8E8VMa9r7uqcGNA3y58L_1NreYQe2m4oQjsW78w&__tn__=kC%2CP-y-R
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Posto: Repartid@r de pan 

Panadería Vázquez, Arzúa 

Interesados chamar de 9 a 2.  981 500 307 · 

 
Posto: Operario de fábrica para Melide 

A persoa seleccionada realizará as seguintes funcións: 

- Enchido e ensacado do producto, selado e paletizado de sacos 

- Manexo de traspaleta manual 

- Mantemento en  orden e limpa a zona de traballo 

- Outras tarefas propias do posto 
Requisitos: Experiencia mínima realizando tarefas similiares 
Máis información: https://es.indeed.com/Ofertas-de-Trabajo 
 
Posto: Profesor área de Debuxo (Enseñanza Secundaria) 

Necesítase profes@r para impartir plástica e tecnoloxía en educación secundaria para 
cubrir baixa por paternidade 
Máis información: 881 86 61 22 ou https://emprego.xunta.gal/portal/es/buscar-
empleo.html 
 
Posto: Dependente de comercio para Arzúa 
Graduado en Eso, experiencia 12 meses, permiso de coducir B e coñecementos de 
informática. 
Máis información: 881 86 61 22 ou https://emprego.xunta.gal/portal/es/buscar-
empleo.html 
 
Posto: Camareiro Enrigar Curtis 
Interesados: 655 99 68 85 
 
Posto: Electricista para empresa en Arzúa 

Máis información: 673 38 06 88 
 
Posto: Camareiro para Melide 

Máis información: 636 04 07 34 
 
Posto: técnico mantemento para queixeria  

Máis información: 981 50 28 05 
 
 

Sobrado, a 13 de xaneiro de 2022 

 

Posto: persoal de limpeza (2 vacantes) 

Lugar: Curtis (A Coruña) 

Descrición: Limpezas San Froilan busca operari@s para realizar limpeza de instala-

cións de fábrica e os seus exteriores. 

Xornada completa en quendas de mañá (de 6:00 a 14:00) e tarde de 14:00 a 22:00), 

con distribución horaria de luns a venres. 

Valorase experiencia previa. Incorporación inmediata. 

Interesad@s enviar cv a: laboral@gruposanfroilan.com 

https://es.indeed.com/Ofertas-de-Trabajo
https://emprego.xunta.gal/portal/es/buscar-empleo.html
https://emprego.xunta.gal/portal/es/buscar-empleo.html
https://emprego.xunta.gal/portal/es/buscar-empleo.html
https://emprego.xunta.gal/portal/es/buscar-empleo.html
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Postos: 2 Camareros/as de restaurante. O Furancho de Santiso. Arzúa 

Experiencia mínima: 1 ano 
Estudios: títulos, certificados e carnés. 
Valórase coñecementos de inglés. 
Máis información: https://www.infojobs.net/o-furancho-de-santiso 
 
Posto: Comercial Arzúa. ATUAXANELA SL. 

Estudios: ESO 
Experiencia: 1 ano 
Buscamos comercial para servicios FTTH orientado a empresas, sector rural. 

Máis información: https://www.infojobs.net/atuaxanela-sl. 

 
Probas de acceso aos ciclos formativos grao medio e grao superior. 

No Dog do 7/1/2022 a Consellería de Cultura, Educación e Universidade publica a  
ORDE do 17 de decembro de 2021 pola que se regulan as probas de acceso aos 
ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do 
sistema educativo e se convocan para o ano 2022 (códigos de procedemento ED312C 
e ED312D). 
Prazo presentación de solicitudes: entre os días 3 e 16 de marzo de 2022, ambos os 
dous incluídos. 
Mais información: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220112/AnuncioG0598-171221-
0001_gl.pdf 

 
Axudas para o fomento das razas autóctonas galegas 

No Dog do 7/1/2022 a Consellería do Medio Rural ORDE do 9 de decembro de 2021 
pola que se establecen as bases que regulan a concesión das axudas para o fomento 
das razas autóctonas galegas e se convocan para o ano 2022 (código de 
procedemento MR536A. 
Prazo solicitude: 1 mes dende a publicación. 
Máis información: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220112/AnuncioG0426-231221-
0004_gl.pdf 
  
 

Sobrado a 12 de xaneiro de 2022 
 
 

OFERTAS DE EMPREGO E SUBVENCIÓNS 

Posto: operarios/ as de fábrica 

Lugar: Melide (A Coruña) 

Funcións: enchido e ensacado de produtos, selaxe e paletizado de sacos, manexo 

de transpaleta frontal así como o mantemento da orde e limpeza da zona de traba-

llo entre outras tarefas propias do posto. 

Xornada: 32 h/semanais entre luns e domingos a quendas rotativas. Incorporación 

inmediata. 

Máis información e inscrición na seguinte ligazón: 
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https://jobs.eurofirms.com/.../operario-de-fabrica-170... 
 
Posto: Conductores-Operadores de Retroescavadora 

Lugar: Aranga 
Operador de máquinaria mineira mobil, retroexcavadora con martillo. Carné de condu-
cir.  
Mais información: 881 880 251 ou https://emprego.xunta.gal/porta 
 
Posto: Dependienta de froitería para Arzúa 

Experiencia 12 meses 
Máis información: 981541555  
https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego 
 
Posto: Recepcionista para atención ó público con coñecementos de Inglés. 
Lugar: Arzúa 
Máis información: 881866122 ou https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-

emprego 
 
Fisioterapia Sandra Abad  

BUSCO FISIOTERAPEUTA, unha persoa dinámica e entregada que me axude a re-
tomar as clases de pilates, a dar maior amplitude horaria para conciliar cas nosas vi-
das e a medrar como proxecto.  
Salario superior ao convenio 
Horario contínuo e posibilidade de facer xornada en 4dias librando os venres e o fin de 
ssmana 
Lugar: Melide.  
Interesados: fisioterapiasandraabad@gmail.com 
 
Posto: persoal para sala de despezamento e matadoiro de pitos 

Lugar: Melide (A Coruña).  
Interesad@s enviar cv a: info@avigrao.es 
 

Posto: Conductor para carro de alimentación vacún 
Cooperativa Perpetuo Socorro Arzúa 
Máis información: 981 500 461  672 304 819 
pedidos@psocorro.com 
 

Posto: TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INLEIT INGREDIENTS SL. 

Lugar: Curtis, A Coruña  

Estudios mínimos: Formación Profesional Grado Superior – Mantenimiento e Servicios 

á Producción 

Experiencia mínima:  Al menos 3 años 

Conocimientos necesarios: teóricos e prácticos de electromecánica, mecánica, 

neumática, electricidad, automática e electrónica. 

Experiencia mínima de tres años nol sector alimentario ou similar, desarrollando 

funciones similares. Persona dinámica, con capacidad de aprendizaje y ganas de 

formars en novas tecnoloxías.  Nivel medio de inglés. 
Máis información: https://www.infojobs.net/curtis/tecnico-mantenimiento/ 
 
 

https://jobs.eurofirms.com/es/es/melide-melide/operario-de-fabrica-170-003819?fbclid=IwAR39N6pNscsOvBo0MCKfd8UDH_LMp-k8v0UF8EQiPR8Ae58u_EoVWrgyhys
https://www.facebook.com/www.fisioterapiasandraabad.es?__cft__%5b0%5d=AZU2RqY-q1ZmAti0h0bofYR52k0UiLBbgaiWUKXmONWNye1jt9cYo1OnUGmJxToqh7tG3oznrOz1KFTbfeCvtg3QQSL1HjceunBw63k4tNpGKKVMYwcaxEjK28AVvZwKq72Dvjo-WE-xQFeY4UMYEsyuU6idZD6c1wrF2lHgzRDtuA&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
mailto:pedidos@psocorro.com
https://www.infojobs.net/inleit-ingredients-sl./em-i98565552555157717979682016025466710728
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/a-coruna
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SUBVENCIÓNS AUTÓNOMOS 
 
A Consellería de Emprego e Igualdade establece as bases reguladoras das axu-
das para: 
Promoción e consolidación do Emprego Autónomo. TR341D 
BENEFICIARIOS: Persoas que causen alta no réxime especial de autónomos ou en 
calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutuali-
dade de colexio profesional entre o 1 de outubro de 2021 e o 30 de setembro de 2022. 
CONTÍA DAS AXUDAS: Dende 2.000€ ata un máximo de 10.000€ 
SOLICITUDES: Dende o día 31 de decembro de 2021 ata o 30 de setembro de 
2022.(agás esgotamento do crédito).  
Máis información na seguinte ligazón: 
https://www.xunta.gal/.../AnuncioG0599-281221-0002_gl.html 
 
Programa do bono das persoas autónomas. TR341Q 
BENEFICIARIOS: Persoas autónomas que leven en funcionamento máis de 42 meses 
ininterrumpidos e que que teñan un rendemento neto reducido dos rendementos de 
actividades económicas declarados na declaración do IRPF anual inferior a 30.000 
euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na declaración 
referida ao ano 2020. 
Liña I para plans de mellora de competitividade e Liña II para inversión en maquinaria 
ou equipos. Máximo 3.000 € 
SOLICITUDES: do 14 de xaneiro ata 14 de febrero. 
Máis información na seguinte ligazón: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/ 
 
Creación de empresas para actividades non agrícolas en zonas rurais. IG501A 
BENEFICIARIOS: persoas que implanten un proxecto dirixido á creación de emprego nas 

zonas rurais mediante axudas á primeira implantación de actividades económicas non agrarias 

viables, que deben contribuír á diversificación económica, crecemento de emprego, 
sustentabilidade do medio rural 

PRAZO SOLICITUDE: 45 días dende a súa publicación o 3/1/2022. 
Máis información na seguinte ligazón: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220103/AnuncioO92-201221-
0004_gl.pdf 
 
Programa Investigo. TR349V 

BENEFICIARIOS: Empresas que teñan departamento de I+D+I. 
CUANTÍA: soldo e seguridade social da persoa contratada doce meses e esgotar 
crédito 
PRAZO: 3 de xaneiro a 3 de febreiro. 
Máis información na seguinte ligazón: 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/ 
 
 

Sobrado a 11 de xaneiro de 2022 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/AnuncioG0599-281221-0002_gl.html?fbclid=IwAR2b1J1j1KAcTmjDGZqRdhwDGztmMKn6nIfJDB2nrtqj_W6GJqIWJsU4mAA

	Empresa: Transportes Mariño e Hijos S.L.
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	Posto: TÉCNICO DE MANTENIMIENTO INLEIT INGREDIENTS SL.

