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FILETEADORES/AS 

Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018 
Empresa: Eurofirms ETT 
Localidade: Zona de Vilagarcía 
Condicións: Incorporación o 3 de setembro 
Contacto: Chamar ao T. 986 56 67 75 para solicitar entrevista 
 

OPERARIOS/A 
Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018 
Empresa: Eurofirms ETT 
Localidade: Arredores de Pontevedra 
Descrición: Realizar tarefas de envasado de produto terminado 
Condicións: Incorporación o 3 de setembro 
Contacto: Chamar ao T. 986 56 67 75 para solicitar entrevista 
 

TÉCNICO DE MANTEMENTO 
Publicada: Proxecto ILES 18/07/2018 
Empresa: ADECCO T.T. para empresa de hostalería 
Localidade: O Grove 
Descrición: Mantemento das instalacións - mantemento preventivo e correctivo das incidencias diarias 
Requisitos: Ciclo formativo superior de mecánica, electricidade, frío - calor ou similar. Experiencia como técnico de mantemento en edificios 
u hoteis. Coñecementos de climatización, fontanería, electricidade, mantemento xeral... Valorable residencia en Pontevedra ou arredores 
Condicións: Xornada completa. Contrato temporal con posibilidade de incorporación a empresa 
Contacto: Enviar CV a carla.meiras@adecco.com / monica.alonso@adecco.com 
 

APRENDIZ DE ELECTRICISTA 
Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018 
Empresa: MCATELECOM, S.A. 
Localidade: Marín 
Condicións: Contrato a xornada completa 
Contacto: Enviar CV a info@mcatelecom.es 
 

PEÓN/A DE VENDIMA 
Publicada: Proxecto ILES 18/07/2018 
Empresa: ADECCO T.T 
Localidade: Baixo Miño (Tomiño, Ponteareas, Tui…) 
Descrición: Recollida de uva. Limpeza dos racimos 
Requisitos: Valorable experiencia en vendima ou traballos de campo. Valorable residencia en Vigo ou erredores  
Condicións: Xornada completa. Horario de Luns a Domingo 
Contacto: Enviar CV a carla.meiras@adecco.com 
 

TÉCNICOS ELECTROMECÁNICOS 
Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018 
Empresa: Fermongal Reparaciones S.L. 
Localidade: Soutomaior 
Descrición: Reparación e mantemento de maquinaria 
Requisitos: F.P. Electromecánica. Carne B e dispoñibilidade para viaxar. : Xornada completa 
Contacto: Enviar CV a  fermongal2@gmail.com 
 

DOCENTE PARA CURSO DE AUXILIAR DE XERIATRÍA 
Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018 
Empresa: Erguete 
Localidade: A Lama 
Descrición: Curso de 60 horas, do 1 ao 29 de outubro, en horario de maña no Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra) 
Requisitos: Profesional con titulación de Enfermería ou Auxiliar de Enfermería 
Contacto: Enviar CV a orientacion.erguete@gmail.com ata as 14:00 do 3 de setembro 
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DOCENTE PARA CURSO DE OPERARIO/A DE INDUSTRIA ALIMENTARIA 
Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018 
Empresa: Talentea RRHH 
Localidade: Gondomar 
Descrición: Impartirá a parte teórica do curso (50 horas) 
Requisitos: Necesario ter formación relacionada co curso a impartir e algún tipo de experiencia docente, ou no seu defecto ter impartido 
algún curso cunha temática similar con anterioridade. Valorarase moi positivamente ter traballado en postos de Operario/a na industria 
alimentaria, sempre e cando se cumpran a maior parte dos demais requisitos 
Condicións: O curso comezará a mediados do mes de outubro. Alta na Seguridade Social ou contrato mercantil en función das preferencias 
do/a candidato/a 
Contacto: Enviar CV a través da web www.talentearrhh.com no apartado de “Inserta tu CV” 
 

DOCENTE -PREPARADOR PARA OPOSICIONS DE CELADOR/A E/OU TCAE 
Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018 
Empresa: Centro de formación 
Localidade: Vigo 
Descrición: Docente -preparador para oposicións de Celadores e/ou TCAE do SERGAS, a parte de bloque específico 
Requisitos: Titulado en Enfermería. Experiencia profesional na función e experiencia profesional ou personal na oposición ben de Celadores, 
similar ou superior no ámbito sanitario. Bo nivel de comunicación e gusto pola formación. Persoa motivadora dos seus alumnos alentándoles 
á consecución do obxectivo: a obtención da praza .Excelente remuneración para a preparación da parte especifica de celadores do Sergas 
Contacto: Interesados establecer primeiro contacto en T. 671 13 21 99 
 

PROFESOR/A DE INGLÉS 
Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018 
Empresa: Canterbury 
Localidade: Pontevedra 
Descrición: Para curso académico 
Requisitos: Nativo /a 
Condicións: Contrato segundo a formación non regrada e parcial tarde 
Contacto: Enviar CV a hola@canterburyensino.com 
 

FORMADORES/PROFESORES 
Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018 
Empresa: Formagal, Formación y Servicios, S.L. 
Localidade: Pontevedra 
Descrición: Para Obradoiros/Talleres, titulados nas seguintes especialidades: Ximnasia. Pilates. Manualidades. Informática. Elaboración de 
Xabóns. Risoterapia. Cociña. Elaboración de Licores. Baile de Salón. Cestería. Pandereta e Canto. Musicoterapía. Plantas Medicinais. Manexo 
de Ansiedade 
Requisitos: Experiencia laboral. Docencia demostrable relacionada. Inicio: Setembro 2018. Duración: 30horas/taller 
Contacto: Enviar CV a actualizado a info@formagal.com 
 

FORMADORES/PROFESORES 
Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018 
Empresa: Formagal, Formación y Servicios, S.L. 
Localidade: Pontevedra 
Descrición: Para Obradoiros/Talleres, titulados nas seguintes especialidades: Aproveitamento de plantas autóctonas. Cultivos micolóxicos. 
Deshidratación de froitas 
Requisitos: Experiencia laboral. Docencia demostrable relacionada. Inicio: Setembro 2018. Duración: 20horas/taller 
Condicións:  
Contacto: Enviar CV a actualizado a info@formagal.com 
 

LOGOPEDA 
Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018 
Empresa: Gabinete psicopedagóxico 
Localidade: Ponteareas 
Requisitos: Cursar último ano da titulación ou ser autónomo 
Condicións: Residir preto de Ponteareas ou ter dispoñibilidade para desprazarse unha tarde á semana 
Contacto: Enviar CV a info@academiatempos.es ou chamar ao T. 675 08 83 16 
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MELLORA DE PROCESOS 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Localidade: A Guarda 
Descrición: Para mellorar os procesos en: Automatización de pintado e secado de pezas pequenas 
Requisitos: Coñecementos e experiencia no secado e pintado de pezas pequenas para procesos de menos de 4.000 pezas 
Contacto: Enviar CV a joaquin@sanbenito.es ou no T. 986 60 89 20 
 

TÉCNICO/A DE SUBVENCIONS E PROXECTOS 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Localidade: Vigo 
Requisitos: Titulación universitaria. Experiencia en redacción de memorias técnicas e xestión de subvencións no ámbito de formación, 
emprendemento, igualdade, emprego, tic, etc. Coñecementos de procesos administrativos en solicitude de concursos e licitacións públicas 
Condicións:  
Contacto: Enviar CV a tecnicodeproyectos857@gmail.com (Ref. Técnico/a de Proxectos Vigo) 
 

TRABALLADOR/A SOCIAL 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres 
Localidade: Vigo 
Descrición: Traballador/a social dun albergue para persoas en risco de exclusión social. Funcións: Entrevistas individuais, acompañamentos e 
talleres cos usuarios do recurso. Supervisión, seguimento, revisión de solicitudes e Informes sociais e do proceso técnico de xestión de 
axudas económicas da área de Inclusión. Elaboración de memorias, informes estatísticos, propostas de mellora e documentación necesaria 
para a xestión da área. Apoio na participación en redes, actividades comunitarias, xornadas, etc. vincula aos obxectivos da entidade de 
promoción eficaz de vínculos entre individuos, unidades familiares e organizacións 
Requisitos: Estudos mínimos: Grao ou Diplomatura en Traballo Social (Colexiación). Requisitos mínimos: Imprescindible posuír a titulación 
requirida. Estar en posesión do carné de conducir. Experiencia en Intervención social, desenvolvemento e implementación de Itinerarios 
individualizados de inclusión social en colectivos en risco de exclusión social. Experiencia en xestión e tramitación de axudas económicas a 
persoas que viven situacións de exclusión social ou risco de exclusión. Experiencia Informática: coñecemento do paquete  office, manexo de 
bases de datos, presentacións. Empatía e facilidade para relacionarse cos usuarios. Requisitos desexados: Dispoñibilidade horaria para 
atender as necesidades/urxencias puntuais que poidan xurdir relacionadas co traballo. Capacidade de organización, planificación, 
coordinación e seguimento de plans de traballo. Capacidade  resolutiva e dinamismo para apoio aos equipos na resolución e supervisión de 
casos. Dinamismo, prol-actividade e creatividade para o desenvolvemento do traballo. Habilidades Sociais / Resolución de conflitos 
Condicións: Incorporación inmediata. Xornada completa. Remuneración: segundo táboas salariais e convenio 
Contacto: Enviar CV a hm.empleo@gmail.com 
 

COIDADOR/A 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres 
Localidade: Vigo 
Descrición: Coidador/a para persoas en risco de exclusión social. Funcións: Realización de tarefas de hixiene e coidado de usuarios. Apoio nos 
labores de comedor. Limpeza, lavandería e mantemento do centro. Realizar tarefas de supervisión e acompañamentos. Realización de 
transporte de usuarios 
Requisitos: Estudos mínimos: Técnico en integración social. Titulación de auxiliar de enfermería ou atención socio-sanitario. Requisitos 
mínimos: Imprescindible posuír as dúas titulacións: FP Rama Sanitaria. FP Técnico/a persoas dependentes. Certificado de profesionalidade de 
Atención socio-sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais. Técnico en integración social. Requisitos desexados: Valórase a dobre 
titulación. Dispoñibilidade horaria para atender as necesidades / urxencias puntuais que poidan xurdir relacionadas co traballo. Carné de 
conducir para transporte de empresa. Curso de manipulador de alimentos. Organización e responsabilidade das tarefas. Habilidades Sociais. 
Traballo en equipo 
Contacto: Enviar CV a hm.empleo@gmail.com 
 

OPERARIOS/AS 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: EUROFIRMS ETT para empresa de alimentación 
Localidade: Zona do Salnés 
Descrición: Tarefas de limpeza, selección e empacado de mexillón 
Requisitos: Valorable experiencia realizando labores de limpeza, selección e empacado de mexillón. Persoa responsable, dinámica e con 
capacidade para traballar en equipo. Valorable residencia arredor da zona de traballo. Formación: EGB o ESO finalizada 
Condicións: Horario rotativo. Xornada completa (40h semanais) en quendas rotativas de 05:00 a 13:00 ou de 13:00 a 21:00, cos descansos 
establecidos por lei. Incorporación Inmediata 
Contacto: Inscrición en www.eurofirms.es e chamar a T. 986 56 67 75 para solicitar entrevista. Url oferta: https://bit.ly/2wfViEl 
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CORTADOR/A DE XAMÓN 
Publicada: Proxecto ILES 23/05/2018 
Empresa: Adecco t.t. para empresa de alimentación 
Localidade: Vigo 
Descrición:. Entre as funcións serían o corte de embutido (xamón), atención a clientes e demais xestións do posto 
Requisitos: Experiencia demostrable no corte de xamón serran a coitelo 
Condicións: Xornada completa, horario de luns a domingo cos descansos establecidos por convenio. Posibilidade de incorporación á empresa 
Contacto: Enviar CV a carla.meiras@adecco.com 
 

CHOFER 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: Fábrica de colchóns 
Localidade: Cerdedo 
Descrición: Para reparto de mercancía con xornada completa de luns a venres 
Requisitos: Ter os carnes e o CAP en vigor. Incorporación inmediata 
Contacto: Enviar CV a caridad@elaxtic.com 
 

SOLDADOR/A – CALDEREIRO/A 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: Carrocerías Dafer S.A. 
Localidade: Ponteareas 
Requisitos: Experiencia en soldadura e calderería mínima de 6 meses. Se valora ciclo medio o superior nesta especialidade 
Condicións: Contrato por obra con posibilidade de indefinido. Xornada completa 
Contacto: Enviar CV a administracion@dafer.com 
 

MONTADOR/A PANEL SÁNDWICH 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: Dafer Construcciones, Cerramientos y Aislamientos S.L. 
Localidade: Ponteareas 
Requisitos: Experiencia en montaxe de panel sándwich. Formación en Prevención de riscos laborais. Dispoñibilidade para viaxar 
Condicións: Contrato por obra con posibilidade de indefinido. Xornada completa 
Contacto: Enviar CV a dafer@dafer.com 
 

MOZO/A DE ALMACÉN 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: Do Sector Náutico 
Localidade: Vigo 
Requisitos: Preferiblemente con coñecementos no sector náutico. Carne de conducir 
Condicións: Contrato inicial por 3 meses con posibilidade de prórroga 
Contacto: Enviar CV a rrhhzonavigo@gmail.com 
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FONTANEIRO/A - ELECTRICISTA 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: Instalaciones Rodeiro S.L. 
Localidade: Ponte Caldelas 
Descrición: Persoa con coñecementos nalgunha destas áreas, fontanería e electricidade. Tamén se aceptan aprendices 
Contacto: Enviar CV a jose@instalacionesrodeiro.com ou chamar ao T.669 88 02 55 
 

AUDITORIA 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: Empresa de certificación 
Localidade: Vilagarcia 
Requisitos: Licenciado/a para traballos de auditoría. Experiencia en consultoría e/ou de 2 a 4 anos. Imprescindible nivel de inglés alto falado 
e escrito. Dispoñibilidade para viaxar dentro e fora de España. Carne de conducir B e coche propio 
Condicións: Tipo de contrato: a determinar 
Contacto: Enviar CV a auditorespontevedra@gmail.com 
 

CONTABILIDADE 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: MCATELECOM, S.A. 
Localidade: Marín 
Descrición: Xestión da contabilidade, así como a facturación, control de pagos e cobros, bancos, control de proveedores e clientes 
Condicións: Contrato a xornada completa 
Contacto: Enviar CV a info@mcatelecom.es 
 

MONITOR/A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: Los Mil y Un Eventos (organización de eventos) 
Localidade: Provincia Pontevedra 
Requisitos: Preferentemente con experiencia e coche propio. Para colexios da provincia de Pontevedra 
Contacto: Enviar CV a info@losmilyuneventos.es 
 

MONITOR/A PLAN MADRUGA 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: Los Mil y Un Eventos (organización de eventos) 
Localidade: Provincia Pontevedra 
Descrición: Monitor/a de plan madruga para diferentes colexios da provincia de Pontevedra 
Requisitos: Preferentemente con experiencia e coche propio 
Contacto: Enviar CV a info@losmilyuneventos.es 
 

DOCENTE PARA CURSO DE LIMPEZA E MANTEMENTO DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: Cegafor 
Localidade: Pontevedra 
Requisitos: Experiencia no sector e experiencia como docente en cursos similares de limpeza e mantemento de superficies e mobiliario en 
edificios e locais 
Condicións: Contrato mercantil ou laboral. Absterse candidatos non residentes en Pontevedra 
Contacto: Enviar CV a formacion@cenepo.com con Ref: Limpieza 
 

DOCENTES 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: Bálbora 
Localidade: Redondela 
Descrición: Para academia profesor/a para impartir docencia nas asignaturas de ciencias e matemáticas, porfesor/a para as áreas de letras e 
inglés nas etapas de secundaria e bacharelato e monitores/as para levar a cabo clases extraescolares de manualidades, teatro, música e 
movemento, xadrez, robótica, inglés, etc. 
Requisitos: Experiencia en posto similar, empatía, creatividade, interese no traballo en equipo... 
Condicións: A especificar na entrevista 
Contacto: Enviar CV a balboraformacion@hotmail.com  
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DOCENTE MATEMATICAS 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: Zona de Negocios SL 
Localidade: Pontevedra 
Descrición: Para 2º de Bacharelato 
Requisitos: Licenciatura ou similar. Experiencia mínima de cinco anos en posto similar 
Contacto: Enviar CV a redes@zonadenegocios.es 
 

DOCENTE PARA CURSO DE PRODUTOS FRESCOS/SECCIONS 
Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018 
Empresa: Cegafor 
Localidade: Pontevedra 
Requisitos: Formación relacionada e/ou ampla experiencia no posto docente de produtos frescos/seccións con habilidades para impartir 
formación relacionada con tipos carnes, pescados, embutidos, mariscos, froitas, verduras e pans que existen para poder desempeñar o posto 
do profesional de produtos frescos 
Condicións: Contrato mercantil ou laboral. Absterse candidatos non residentes en Pontevedra 
Contacto: Enviar CV a formacion@cenepo.com con Ref: Produtos 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MONITOR/A DE OCIO ACTIVO E TEMPO LIBRE 
Entidade: ILES VI - CONCELLO DE PONTEVEDRA 
Descrición: 360 horas (presenciais: 210 e prácticas 150). Destinatarios: Maiores de 16 anos e menores de 30 anos que estean inscritas no 
ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil. Inicio o 10 de setembro 
Localidade: Pontevedra 
Prazo: Aberto 
Inscrición: Cubrir a seguinte SOLICITUDE e adxuntar a documentación solicitada e presentala en ILES VI – CONCELLO DE PONTEVEDRA na 
Casa da Luz do Concello de Pontevedra, sito na Praza da Verdura – Pontevedra 
 

OPERACIÓNS AUXILIARES DE MONTAXE DE REDES ELÉTRICAS (ELEE0108) 
Entidade: Deputación de Pontevedra 
Descrición: 220 horas. Realizar operación auxiliares, seguindo instrucións do superior, no montaxe e mantemento de redes eléctricas aéreas 
e subterráneas, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos en cada caso, conseguindo os criterios de calidade, en condicións de 
seguridade e cumprindo a normativa vixente. Complementado con formación transversal en inglés (50 horas) e informática online. Público 
destinatario: xoves entre 16 e 30 anos en Garantía xuvenil. Axuda económica 
Localidade: Pontevedra 
Prazo: Ata o 3 de setembro 
Inscrición: https://www.depo.gal/depointegra-xoven/formulario e no T. 986 80 41 00 
 

OPERACIÓNS BÁSICAS DE CATERING (HOTR0308) 
Entidade: Deputación de Pontevedra 
Descrición: 250 horas. Realizar o montaxe de xéneros, elaboracións culinarias envasadas, menaxe, utillaxe e materiais varios, nos equipos 
destinados a servizos de catering, recepcionar a carga procedente do servizo de catering realizado e lavar os materiais e equipos reutilizables. 
Público destinatario: xoves entre 16 e 30 anos en Garantía xuvenil. Axuda económica 
Localidade: Vigo 
Prazo: Ata o 5 de setembro 
Inscrición: https://www.depo.gal/depointegra-xoven/formulario e no T. 986 80 41 00 
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OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE E BAR (HOTR0208) 
Entidade: Deputación de Pontevedra 
Descrición: 290 horas. Asistir no servizo e preparar e presentar bebidas sinxelas e comidas rápidas, executando e aplicando operacións , 
técnicas e normas básicas de manipulación, preparación e conservación de alimentos e bebidas. Público destinatario: xoves entre 16 e 30 
anos en Garantía xuvenil. Axuda económica 
Localidade: Vigo 
Prazo: Ata o 3 de setembro 
Inscrición: https://www.depo.gal/depointegra-xoven/formulario e no T. 986 80 41 00 
 

LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS (SSCM0108) 
Entidade: Deputación de Pontevedra 
Descrición: 230 horas. Realizar as tarefas de limpeza e mantemento de superficies e mobiliario en edificios e locais seleccionando as técnicas, 
útiles, produtos e máquinas para garantir a hixienización, conservación e mantemento, no seu caso, baixo a supervisión  do profesional 
competente, cumprindo coa normativa aplicable en materia de seguridade e saúde. Público destinatario: xoves entre 16 e 30 anos en 
Garantía xuvenil. Axuda económica 
Localidade: Vigo 
Prazo: Ata o 3 de setembro 
Inscrición: https://www.depo.gal/depointegra-xoven/formulario e no T. 986 80 41 00 
 

OPERACIÓNS BÁSICAS DE COCIÑA (HOTR0108) 
Entidade: Deputación de Pontevedra 
Descrición: 230 horas. Preelaborar alimentos, preparar e presentar elaboracións culinarias sinxelas e asistir na preparación  de elaboracións 
mais complexas, executando e aplicando operacións, técnicas e normas básicas de manipulación, preparación  e conservacións de alimentos. 
Público destinatario: xoves entre 16 e 30 anos en Garantía xuvenil. Axuda económica 
Localidade: Vigo 
Prazo: Ata o 3 de setembro 
Inscrición: https://www.depo.gal/depointegra-xoven/formulario e no T. 986 80 41 00 
 

 
Enlace para a inscrición: https://www.tokappschool.com/suscripcion/927138 
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Pódesnos atopar nos enlaces das seguintes redes sociais 

Iles Concello de Pontevedra @Proxectoiles 
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	FILETEADORES/AS
	Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018
	Empresa: Eurofirms ETT
	Localidade: Zona de Vilagarcía
	Condicións: Incorporación o 3 de setembro
	Contacto: Chamar ao T. 986 56 67 75 para solicitar entrevista
	OPERARIOS/A
	Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018
	Empresa: Eurofirms ETT
	Localidade: Arredores de Pontevedra
	Descrición: Realizar tarefas de envasado de produto terminado
	Condicións: Incorporación o 3 de setembro
	Contacto: Chamar ao T. 986 56 67 75 para solicitar entrevista
	TÉCNICO DE MANTEMENTO
	Publicada: Proxecto ILES 18/07/2018
	Empresa: ADECCO T.T. para empresa de hostalería
	Localidade: O Grove
	Descrición: Mantemento das instalacións - mantemento preventivo e correctivo das incidencias diarias
	Requisitos: Ciclo formativo superior de mecánica, electricidade, frío - calor ou similar. Experiencia como técnico de mantemento en edificios u hoteis. Coñecementos de climatización, fontanería, electricidade, mantemento xeral... Valorable residencia en Pontevedra ou arredores
	Condicións: Xornada completa. Contrato temporal con posibilidade de incorporación a empresa
	Contacto: Enviar CV a carla.meiras@adecco.com / monica.alonso@adecco.com
	APRENDIZ DE ELECTRICISTA
	Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018
	Empresa: MCATELECOM, S.A.
	Localidade: Marín
	Condicións: Contrato a xornada completa
	Contacto: Enviar CV a info@mcatelecom.es
	PEÓN/A DE VENDIMA
	Publicada: Proxecto ILES 18/07/2018
	Empresa: ADECCO T.T
	Localidade: Baixo Miño (Tomiño, Ponteareas, Tui…)
	Descrición: Recollida de uva. Limpeza dos racimos
	Requisitos: Valorable experiencia en vendima ou traballos de campo. Valorable residencia en Vigo ou erredores 
	Condicións: Xornada completa. Horario de Luns a Domingo
	Contacto: Enviar CV a carla.meiras@adecco.com
	TÉCNICOS ELECTROMECÁNICOS
	Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018
	Empresa: Fermongal Reparaciones S.L.
	Localidade: Soutomaior
	Descrición: Reparación e mantemento de maquinaria
	Requisitos: F.P. Electromecánica. Carne B e dispoñibilidade para viaxar. : Xornada completa
	Contacto: Enviar CV a  fermongal2@gmail.com
	DOCENTE PARA CURSO DE AUXILIAR DE XERIATRÍA
	Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018
	Empresa: Erguete
	Localidade: A Lama
	Descrición: Curso de 60 horas, do 1 ao 29 de outubro, en horario de maña no Centro Penitenciario de A Lama (Pontevedra)
	Requisitos: Profesional con titulación de Enfermería ou Auxiliar de Enfermería
	Contacto: Enviar CV a orientacion.erguete@gmail.com ata as 14:00 do 3 de setembro
	DOCENTE PARA CURSO DE OPERARIO/A DE INDUSTRIA ALIMENTARIA
	Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018
	Empresa: Talentea RRHH
	Localidade: Gondomar
	Descrición: Impartirá a parte teórica do curso (50 horas)
	Requisitos: Necesario ter formación relacionada co curso a impartir e algún tipo de experiencia docente, ou no seu defecto ter impartido algún curso cunha temática similar con anterioridade. Valorarase moi positivamente ter traballado en postos de Operario/a na industria alimentaria, sempre e cando se cumpran a maior parte dos demais requisitos
	Condicións: O curso comezará a mediados do mes de outubro. Alta na Seguridade Social ou contrato mercantil en función das preferencias do/a candidato/a
	Contacto: Enviar CV a través da web www.talentearrhh.com no apartado de “Inserta tu CV”
	DOCENTE -PREPARADOR PARA OPOSICIONS DE CELADOR/A E/OU TCAE
	Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018
	Empresa: Centro de formación
	Localidade: Vigo
	Descrición: Docente -preparador para oposicións de Celadores e/ou TCAE do SERGAS, a parte de bloque específico
	Requisitos: Titulado en Enfermería. Experiencia profesional na función e experiencia profesional ou personal na oposición ben de Celadores, similar ou superior no ámbito sanitario. Bo nivel de comunicación e gusto pola formación. Persoa motivadora dos seus alumnos alentándoles á consecución do obxectivo: a obtención da praza .Excelente remuneración para a preparación da parte especifica de celadores do Sergas
	Contacto: Interesados establecer primeiro contacto en T. 671 13 21 99
	PROFESOR/A DE INGLÉS
	Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018
	Empresa: Canterbury
	Localidade: Pontevedra
	Descrición: Para curso académico
	Requisitos: Nativo /a
	Condicións: Contrato segundo a formación non regrada e parcial tarde
	Contacto: Enviar CV a hola@canterburyensino.com
	FORMADORES/PROFESORES
	Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018
	Empresa: Formagal, Formación y Servicios, S.L.
	Localidade: Pontevedra
	Descrición: Para Obradoiros/Talleres, titulados nas seguintes especialidades: Ximnasia. Pilates. Manualidades. Informática. Elaboración de Xabóns. Risoterapia. Cociña. Elaboración de Licores. Baile de Salón. Cestería. Pandereta e Canto. Musicoterapía. Plantas Medicinais. Manexo de Ansiedade
	Requisitos: Experiencia laboral. Docencia demostrable relacionada. Inicio: Setembro 2018. Duración: 30horas/taller
	Contacto: Enviar CV a actualizado a info@formagal.com
	FORMADORES/PROFESORES
	Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018
	Empresa: Formagal, Formación y Servicios, S.L.
	Localidade: Pontevedra
	Descrición: Para Obradoiros/Talleres, titulados nas seguintes especialidades: Aproveitamento de plantas autóctonas. Cultivos micolóxicos. Deshidratación de froitas
	Requisitos: Experiencia laboral. Docencia demostrable relacionada. Inicio: Setembro 2018. Duración: 20horas/taller
	Condicións: 
	Contacto: Enviar CV a actualizado a info@formagal.com
	LOGOPEDA
	Publicada: Proxecto ILES 29/08/2018
	Empresa: Gabinete psicopedagóxico
	Localidade: Ponteareas
	Requisitos: Cursar último ano da titulación ou ser autónomo
	Condicións: Residir preto de Ponteareas ou ter dispoñibilidade para desprazarse unha tarde á semana
	Contacto: Enviar CV a info@academiatempos.es ou chamar ao T. 675 08 83 16
	MELLORA DE PROCESOS
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Localidade: A Guarda
	Descrición: Para mellorar os procesos en: Automatización de pintado e secado de pezas pequenas
	Requisitos: Coñecementos e experiencia no secado e pintado de pezas pequenas para procesos de menos de 4.000 pezas
	Contacto: Enviar CV a joaquin@sanbenito.es ou no T. 986 60 89 20
	TÉCNICO/A DE SUBVENCIONS E PROXECTOS
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Localidade: Vigo
	Requisitos: Titulación universitaria. Experiencia en redacción de memorias técnicas e xestión de subvencións no ámbito de formación, emprendemento, igualdade, emprego, tic, etc. Coñecementos de procesos administrativos en solicitude de concursos e licitacións públicas
	Condicións: 
	Contacto: Enviar CV a tecnicodeproyectos857@gmail.com (Ref. Técnico/a de Proxectos Vigo)
	TRABALLADOR/A SOCIAL
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres
	Localidade: Vigo
	Descrición: Traballador/a social dun albergue para persoas en risco de exclusión social. Funcións: Entrevistas individuais, acompañamentos e talleres cos usuarios do recurso. Supervisión, seguimento, revisión de solicitudes e Informes sociais e do proceso técnico de xestión de axudas económicas da área de Inclusión. Elaboración de memorias, informes estatísticos, propostas de mellora e documentación necesaria para a xestión da área. Apoio na participación en redes, actividades comunitarias, xornadas, etc. vincula aos obxectivos da entidade de promoción eficaz de vínculos entre individuos, unidades familiares e organizacións
	Requisitos: Estudos mínimos: Grao ou Diplomatura en Traballo Social (Colexiación). Requisitos mínimos: Imprescindible posuír a titulación requirida. Estar en posesión do carné de conducir. Experiencia en Intervención social, desenvolvemento e implementación de Itinerarios individualizados de inclusión social en colectivos en risco de exclusión social. Experiencia en xestión e tramitación de axudas económicas a persoas que viven situacións de exclusión social ou risco de exclusión. Experiencia Informática: coñecemento do paquete  office, manexo de bases de datos, presentacións. Empatía e facilidade para relacionarse cos usuarios. Requisitos desexados: Dispoñibilidade horaria para atender as necesidades/urxencias puntuais que poidan xurdir relacionadas co traballo. Capacidade de organización, planificación, coordinación e seguimento de plans de traballo. Capacidade  resolutiva e dinamismo para apoio aos equipos na resolución e supervisión de casos. Dinamismo, prol-actividade e creatividade para o desenvolvemento do traballo. Habilidades Sociais / Resolución de conflitos
	Condicións: Incorporación inmediata. Xornada completa. Remuneración: segundo táboas salariais e convenio
	Contacto: Enviar CV a hm.empleo@gmail.com
	COIDADOR/A
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres
	Localidade: Vigo
	Descrición: Coidador/a para persoas en risco de exclusión social. Funcións: Realización de tarefas de hixiene e coidado de usuarios. Apoio nos labores de comedor. Limpeza, lavandería e mantemento do centro. Realizar tarefas de supervisión e acompañamentos. Realización de transporte de usuarios
	Requisitos: Estudos mínimos: Técnico en integración social. Titulación de auxiliar de enfermería ou atención socio-sanitario. Requisitos mínimos: Imprescindible posuír as dúas titulacións: FP Rama Sanitaria. FP Técnico/a persoas dependentes. Certificado de profesionalidade de Atención socio-sanitaria a persoas dependentes en institucións sociais. Técnico en integración social. Requisitos desexados: Valórase a dobre titulación. Dispoñibilidade horaria para atender as necesidades / urxencias puntuais que poidan xurdir relacionadas co traballo. Carné de conducir para transporte de empresa. Curso de manipulador de alimentos. Organización e responsabilidade das tarefas. Habilidades Sociais. Traballo en equipo
	Contacto: Enviar CV a hm.empleo@gmail.com
	OPERARIOS/AS
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: EUROFIRMS ETT para empresa de alimentación
	Localidade: Zona do Salnés
	Descrición: Tarefas de limpeza, selección e empacado de mexillón
	Requisitos: Valorable experiencia realizando labores de limpeza, selección e empacado de mexillón. Persoa responsable, dinámica e con capacidade para traballar en equipo. Valorable residencia arredor da zona de traballo. Formación: EGB o ESO finalizada
	Condicións: Horario rotativo. Xornada completa (40h semanais) en quendas rotativas de 05:00 a 13:00 ou de 13:00 a 21:00, cos descansos establecidos por lei. Incorporación Inmediata
	Contacto: Inscrición en www.eurofirms.es e chamar a T. 986 56 67 75 para solicitar entrevista. Url oferta: https://bit.ly/2wfViEl
	CORTADOR/A DE XAMÓN
	Publicada: Proxecto ILES 23/05/2018
	Empresa: Adecco t.t. para empresa de alimentación
	Localidade: Vigo
	Descrición:. Entre as funcións serían o corte de embutido (xamón), atención a clientes e demais xestións do posto
	Requisitos: Experiencia demostrable no corte de xamón serran a coitelo
	Condicións: Xornada completa, horario de luns a domingo cos descansos establecidos por convenio. Posibilidade de incorporación á empresa
	Contacto: Enviar CV a carla.meiras@adecco.com
	CHOFER
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: Fábrica de colchóns
	Localidade: Cerdedo
	Descrición: Para reparto de mercancía con xornada completa de luns a venres
	Requisitos: Ter os carnes e o CAP en vigor. Incorporación inmediata
	Contacto: Enviar CV a caridad@elaxtic.com
	SOLDADOR/A – CALDEREIRO/A
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: Carrocerías Dafer S.A.
	Localidade: Ponteareas
	Requisitos: Experiencia en soldadura e calderería mínima de 6 meses. Se valora ciclo medio o superior nesta especialidade
	Condicións: Contrato por obra con posibilidade de indefinido. Xornada completa
	Contacto: Enviar CV a administracion@dafer.com
	MONTADOR/A PANEL SÁNDWICH
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: Dafer Construcciones, Cerramientos y Aislamientos S.L.
	Localidade: Ponteareas
	Requisitos: Experiencia en montaxe de panel sándwich. Formación en Prevención de riscos laborais. Dispoñibilidade para viaxar
	Condicións: Contrato por obra con posibilidade de indefinido. Xornada completa
	Contacto: Enviar CV a dafer@dafer.com
	MOZO/A DE ALMACÉN
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: Do Sector Náutico
	Localidade: Vigo
	Requisitos: Preferiblemente con coñecementos no sector náutico. Carne de conducir
	Condicións: Contrato inicial por 3 meses con posibilidade de prórroga
	Contacto: Enviar CV a rrhhzonavigo@gmail.com
	FONTANEIRO/A - ELECTRICISTA
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: Instalaciones Rodeiro S.L.
	Localidade: Ponte Caldelas
	Descrición: Persoa con coñecementos nalgunha destas áreas, fontanería e electricidade. Tamén se aceptan aprendices
	Contacto: Enviar CV a jose@instalacionesrodeiro.com ou chamar ao T.669 88 02 55
	AUDITORIA
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: Empresa de certificación
	Localidade: Vilagarcia
	Requisitos: Licenciado/a para traballos de auditoría. Experiencia en consultoría e/ou de 2 a 4 anos. Imprescindible nivel de inglés alto falado e escrito. Dispoñibilidade para viaxar dentro e fora de España. Carne de conducir B e coche propio
	Condicións: Tipo de contrato: a determinar
	Contacto: Enviar CV a auditorespontevedra@gmail.com
	CONTABILIDADE
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: MCATELECOM, S.A.
	Localidade: Marín
	Descrición: Xestión da contabilidade, así como a facturación, control de pagos e cobros, bancos, control de proveedores e clientes
	Condicións: Contrato a xornada completa
	Contacto: Enviar CV a info@mcatelecom.es
	MONITOR/A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: Los Mil y Un Eventos (organización de eventos)
	Localidade: Provincia Pontevedra
	Requisitos: Preferentemente con experiencia e coche propio. Para colexios da provincia de Pontevedra
	Contacto: Enviar CV a info@losmilyuneventos.es
	MONITOR/A PLAN MADRUGA
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: Los Mil y Un Eventos (organización de eventos)
	Localidade: Provincia Pontevedra
	Descrición: Monitor/a de plan madruga para diferentes colexios da provincia de Pontevedra
	Requisitos: Preferentemente con experiencia e coche propio
	Contacto: Enviar CV a info@losmilyuneventos.es
	DOCENTE PARA CURSO DE LIMPEZA E MANTEMENTO DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: Cegafor
	Localidade: Pontevedra
	Requisitos: Experiencia no sector e experiencia como docente en cursos similares de limpeza e mantemento de superficies e mobiliario en edificios e locais
	Condicións: Contrato mercantil ou laboral. Absterse candidatos non residentes en Pontevedra
	Contacto: Enviar CV a formacion@cenepo.com con Ref: Limpieza
	DOCENTES
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: Bálbora
	Localidade: Redondela
	Descrición: Para academia profesor/a para impartir docencia nas asignaturas de ciencias e matemáticas, porfesor/a para as áreas de letras e inglés nas etapas de secundaria e bacharelato e monitores/as para levar a cabo clases extraescolares de manualidades, teatro, música e movemento, xadrez, robótica, inglés, etc.
	Requisitos: Experiencia en posto similar, empatía, creatividade, interese no traballo en equipo...
	Condicións: A especificar na entrevista
	Contacto: Enviar CV a balboraformacion@hotmail.com 
	DOCENTE MATEMATICAS
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: Zona de Negocios SL
	Localidade: Pontevedra
	Descrición: Para 2º de Bacharelato
	Requisitos: Licenciatura ou similar. Experiencia mínima de cinco anos en posto similar
	Contacto: Enviar CV a redes@zonadenegocios.es
	DOCENTE PARA CURSO DE PRODUTOS FRESCOS/SECCIONS
	Publicada: Proxecto ILES 22/08/2018
	Empresa: Cegafor
	Localidade: Pontevedra
	Requisitos: Formación relacionada e/ou ampla experiencia no posto docente de produtos frescos/seccións con habilidades para impartir formación relacionada con tipos carnes, pescados, embutidos, mariscos, froitas, verduras e pans que existen para poder desempeñar o posto do profesional de produtos frescos
	Condicións: Contrato mercantil ou laboral. Absterse candidatos non residentes en Pontevedra
	Contacto: Enviar CV a formacion@cenepo.com con Ref: Produtos
	MONITOR/A DE OCIO ACTIVO E TEMPO LIBRE
	Entidade: ILES VI - CONCELLO DE PONTEVEDRA
	Descrición: 360 horas (presenciais: 210 e prácticas 150). Destinatarios: Maiores de 16 anos e menores de 30 anos que estean inscritas no ficheiro do sistema nacional de garantía xuvenil. Inicio o 10 de setembro
	Localidade: Pontevedra
	Prazo: Aberto
	Inscrición: Cubrir a seguinte SOLICITUDE e adxuntar a documentación solicitada e presentala en ILES VI – CONCELLO DE PONTEVEDRA na Casa da Luz do Concello de Pontevedra, sito na Praza da Verdura – Pontevedra
	OPERACIÓNS AUXILIARES DE MONTAXE DE REDES ELÉTRICAS (ELEE0108)
	Entidade: Deputación de Pontevedra
	Descrición: 220 horas. Realizar operación auxiliares, seguindo instrucións do superior, no montaxe e mantemento de redes eléctricas aéreas e subterráneas, aplicando as técnicas e os procedementos requiridos en cada caso, conseguindo os criterios de calidade, en condicións de seguridade e cumprindo a normativa vixente. Complementado con formación transversal en inglés (50 horas) e informática online. Público destinatario: xoves entre 16 e 30 anos en Garantía xuvenil. Axuda económica
	Localidade: Pontevedra
	Prazo: Ata o 3 de setembro
	Inscrición: https://www.depo.gal/depointegra-xoven/formulario e no T. 986 80 41 00
	OPERACIÓNS BÁSICAS DE CATERING (HOTR0308)
	Entidade: Deputación de Pontevedra
	Descrición: 250 horas. Realizar o montaxe de xéneros, elaboracións culinarias envasadas, menaxe, utillaxe e materiais varios, nos equipos destinados a servizos de catering, recepcionar a carga procedente do servizo de catering realizado e lavar os materiais e equipos reutilizables. Público destinatario: xoves entre 16 e 30 anos en Garantía xuvenil. Axuda económica
	Localidade: Vigo
	Prazo: Ata o 5 de setembro
	Inscrición: https://www.depo.gal/depointegra-xoven/formulario e no T. 986 80 41 00
	OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE E BAR (HOTR0208)
	Entidade: Deputación de Pontevedra
	Descrición: 290 horas. Asistir no servizo e preparar e presentar bebidas sinxelas e comidas rápidas, executando e aplicando operacións , técnicas e normas básicas de manipulación, preparación e conservación de alimentos e bebidas. Público destinatario: xoves entre 16 e 30 anos en Garantía xuvenil. Axuda económica
	Localidade: Vigo
	Prazo: Ata o 3 de setembro
	Inscrición: https://www.depo.gal/depointegra-xoven/formulario e no T. 986 80 41 00
	LIMPEZA DE SUPERFICIES E MOBILIARIO EN EDIFICIOS E LOCAIS (SSCM0108)
	Entidade: Deputación de Pontevedra
	Descrición: 230 horas. Realizar as tarefas de limpeza e mantemento de superficies e mobiliario en edificios e locais seleccionando as técnicas, útiles, produtos e máquinas para garantir a hixienización, conservación e mantemento, no seu caso, baixo a supervisión  do profesional competente, cumprindo coa normativa aplicable en materia de seguridade e saúde. Público destinatario: xoves entre 16 e 30 anos en Garantía xuvenil. Axuda económica
	Localidade: Vigo
	Prazo: Ata o 3 de setembro
	Inscrición: https://www.depo.gal/depointegra-xoven/formulario e no T. 986 80 41 00
	OPERACIÓNS BÁSICAS DE COCIÑA (HOTR0108)
	Entidade: Deputación de Pontevedra
	Descrición: 230 horas. Preelaborar alimentos, preparar e presentar elaboracións culinarias sinxelas e asistir na preparación  de elaboracións mais complexas, executando e aplicando operacións, técnicas e normas básicas de manipulación, preparación  e conservacións de alimentos. Público destinatario: xoves entre 16 e 30 anos en Garantía xuvenil. Axuda económica
	Localidade: Vigo
	Prazo: Ata o 3 de setembro
	Inscrición: https://www.depo.gal/depointegra-xoven/formulario e no T. 986 80 41 00
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