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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

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/buscarempleo.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/buscarempleo.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)
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Descrición: Limpezas San Froilan busca operari@s para realizar limpeza de instalacións 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
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/AnuncioG0598-1712210001_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/AnuncioG0426-2312210004_gl.pdf

Sobrado a 12 de xaneiro de 2022

OFERTAS DE EMPREGO E SUBVENCIÓNS

Posto: operarios/ as de fábrica
Lugar: Melide (A Coruña)
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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 traballo 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:
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 conducir.
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/buscaremprego
Fisioterapia Sandra Abad
BUSCO FISIOTERAPEUTA, unha persoa dinámica e entregada que me axude a retomar as clases de pilates, a dar maior amplitude horaria para conciliar cas nosas vidas 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
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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/

SUBVENCIÓNS AUTÓNOMOS
A Consellería de Emprego e Igualdade establece as bases reguladoras das axudas 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 mutualidade 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/AnuncioO92-2012210004_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.
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Máis información na seguinte ligazón:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/

Sobrado a 11 de xaneiro de 2022
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