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DESEÑADOR/A GRÁFICO 
Publicada: Proxecto ILES 01/12/2017 
Empresa: TokApp. É unha empresa tecnolóxica especializada no desenvolvemento de aplicacións de comunicación 
Localidade: Vigo 
Descrición: Para o equipo de deseño e márketing 
Requisitos: Coñecementos avanzados en Photoshop, InDesign e Illustrator. Experiencia en edición de vídeo. Valorarase Coñecementos en 
programación web,  Wordpress, HTML e  CSS. Coñecementos en  After  Effects. Inglés avanzado 
Condicións: Posibilidade de traballar nunha empresa tecnolóxica punteira no seu sector en constante expansión. Retribución segundo valía. 
Traballo presencial en Vigo nunha oficina con vistas ás  Illas Cíes 
Contacto: Enviar CV a correo rrhh@tokapp.com indicando o posto no asunto 
 

DESARROLLADOR  ANDROID 
Publicada: Proxecto ILES 01/12/2017 
Empresa: TokApp. É unha empresa tecnolóxica especializada no desenvolvemento de aplicacións de comunicación 
Localidade: Vigo 
Descrición: Para que complemente o equipo para continuar desenvolvendo as aplicacións 
Requisitos: Experiencia desenvolvendo aplicacións de Android en Xava. Experiencia en integración con servizos  background e de backend. 
Valorarase Javascript/HTML5/ CSS Node. Js. Desenvolvemento en  iOS. 
Condicións: Posibilidade de traballar nunha empresa tecnolóxica punteira no seu sector en constante expansión. Retribución segundo valía. 
Traballo presencial en Vigo nunha oficina con vistas ás  Illas Cíes 
Contacto: Enviar CV a correo rrhh@tokapp.com indicando o posto no asunto 
 

DESARROLLADOR IOS 
Publicada: Proxecto ILES 01/12/2017 
Empresa: TokApp. É unha empresa tecnolóxica especializada no desenvolvemento de aplicacións de comunicación 
Localidade: Vigo 
Descrición: Para que complemente o equipo para continuar desenvolvendo as aplicacións 
Requisitos: Experiencia desenvolvemento aplicacións nativas en iOS. Experiencia en integración con servizos background e de backend. Se 
valorará  Javascript/HTML5/CSS. Node.js. Desenvolvemento en Android (Java) 
Condicións: Posibilidade de traballar nunha empresa tecnolóxica punteira no seu sector en constante expansión. Retribución segundo valía. 
Traballo presencial en Vigo nunha oficina con vistas ás  Illas Cíes 
Contacto: Enviar CV a correo rrhh@tokapp.com indicando o posto no asunto 
 

AXENTE COMERCIAL 
Publicada: Proxecto ILES 01/12/2017 
Empresa: TokApp. É unha empresa tecnolóxica especializada no desenvolvemento de aplicacións de comunicación 
Localidade: Vigo 
Descrición: Para complementar o equipo 
Requisitos: Experiencia en ventas demostrable. Se valorará Idiomas 
Condicións: Posibilidade de traballar nunha empresa tecnolóxica punteira no seu sector en constante expansión. Retribución salario fixo 
segundo convenio + altas comisións por obxectivos. Traballo presencial en Vigo nunha oficina con vistas ás  Illas Cíes 
Contacto: Enviar CV a correo rrhh@tokapp.com indicando o posto no asunto 

http://www.proxectoiles.es/
mailto:administracion@proxectoiles.es
mailto:rrhh@tokapp.com
mailto:rrhh@tokapp.com
mailto:rrhh@tokapp.com
mailto:rrhh@tokapp.com


 
 

 

Páxina 2 de 2             01/12/2017 

PROXECTO ILES - CONCELLO DE PONTEVEDRA 
Tef. 986 84 16 06   Fax. 986 84 13 75 
www.proxectoiles.es 
e-mail: administracion@proxectoiles.es 
 

 

WWW.PROXECTOILES.ES 

 

 
PROGRAMADOR/A 

Publicada: Proxecto ILES 01/12/2017 
Empresa: Para empresa do sector da automoción 
Localidade: Vigo 
Descrición: Técnica/o industrial software (nivel 2, potencial 3) 
Requisitos: Grao en enxeñería informática. Técnico/a Superior en Informática ou similar. Coñecementos e experiencia en: SQL Server a nivel 
programador (consultas), como programador/a en .NET, boas prácticas e patróns de deseño, en desenvolvementos de  backend con ASP.NET 
Web  API, de HTML5 e  Bootstrap, Programación cliente:  JavaScript e  AngularJS (1.x). Desexable: Angular (>2), TypeScript, GIT, inglés e 
alemán, francés ou italiano 
Condicións: Inicialmente a contratación será por  ETT 
Contacto: Enviar CV a vigo@gigroup.com 
 
 
 
 

ANUNCIA AS TÚAS OFERTAS DE EMPREGO 

E FORMACIÓN NESTE BOLETÍN
Envianos un e-mail indicando o nome da empresa,
os datos de contacto e anuncio que quere poñer a 

administracion@proxectoiles.es

É un servizo

gratuíto
 

 
 
 
 
 
 
Pódesnos atopar nos enlaces das seguintes redes sociais 

Iles Concello de Pontevedra @Proxectoiles 
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