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boletín de ofertas de emprego
Concellaría de
Economía, Emprego,
Comercio e Turismo

Rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n   15707

O boletín de ofertas de emprego

Santiago de Compostela

atópase dispoñible en formato dixital

981 543 060

a través da páxina web

axencialocaldecolocacion@santiagodecompostela.org

www.axencialocaldecolocacion.org

Ofertas da
Comarca de
Compostela

RECEPCIONISTA (07-04-2021)

MECÁNICO/A E PINTOR/A PARA

Área coñecemento:

Dereito Financeiro e Tributario.

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

TALLER (10-04-2021)

Departamento:

Dereito Público Especial

org/

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade

Santiago de Compostela

Requisitos:

Experiencia

Perfil:

materias da área.

Descrición:

Funcións: Atención centraliña

Contacto

Enviar CV ao correo:

Nº de concurso:

L104/20-21.

azcoauto@hotmail@hotmail.com

Área coñecemento:

Didáctica das Ciencias

telefónica. Manexo de base
de datos atención ao cliente

ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN DE
EMPRESAS (29-03-2021)

e da Empresa.

Requisitos:

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

Experimentais.

xestión do correo electrónico.

LISTAXES DE AGARDA DE PERSOAL DOCENTE

Departamento:

Didácticas Aplicadas.

Xestión da valixa outras tarefas

E INVESTIGADOR (12-04-2021)

Perfil:

materias da área.

administrativas en xeral

Oferta publicada en: DOG nº 67 do 12 de abril de 2021

Nº de concurso:

L105/20-21.

imprescindible: certificado de

Entidade

Universidade de Santiago

Área coñecemento:

Economía Aplicada.

de Compostela

Departamento:

Economía Aplicada.

A USC convoca concurso público

Perfil:

materias da área.

discapacidade (mín. 33%) estar
Descrición:

org/

inscrito/a como demandante de

Localidade:

Santiago de Compostela

emprego. Experiencia laboral na

para a elaboración de listas de

Nº de concurso:

L106/20-21.

Descrición:

Graduado/a en Administración

especialidade administrativa e

espera de persoal docente e

Área coñecemento:

Filoloxía Latina.

e Dirección de Empresas, con

atención ao cliente coñecementos

investigador contratado interino

Departamento:

Filoloxía Clásica,

experiencia mínima de 3 anos en

informáticos nivel alto residir na

para cubrir necesidades docentes

contabilidade e fiscalidade.

zona de Santiago. Vehículo propio

urxentes e inaprazables de

Perfil:

materias da área.

de 10.00 a 14.00 e de

para desprazarse até o centro de

distintas áreas de coñecemento

Nº de concurso:

L107/20-21.

16.00 a 20.00 h

traballo (no polígono industrial)

para o curso académico 2020/21.

Área coñecemento:

Filosofía.

https://axencialocaldecolocacion.

dispoñibilidade para traballar

Área s de coñecemento para as que

Departamento:

Filosofía e Antropoloxía.

org/ofertas/4349/administracion-

a turnos semanais rotativos de

se convoca a listaxe de agarda:

Perfil:

materias da área.

e-direccion-de-empresas

mañá e tarde dispoñibilidade

Profesor interino de substitución

Nº de concurso:

L108/20-21.

para a incorporación inmediata.

Nº de concurso: L093/20-21.

Área coñecemento:

Fundamentos de Análise

Horario:
Contacto:

CONDUTOR-A DE CAMIÓN

Salario:

PORTACONTEDOR (06-04-2021)
Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

842 € en 12 pagas, xornada

Área coñecemento:

de 30,5 horas semanais
Contacto:

Francesa e Italiana.

Arquitectura e Tecnoloxía
de Computadores.

Económica.
Departamento:

Fundamentos da Análise

https://axencialocaldecolocacion.

Departamento:

Electrónica e Computación.

org/

org/ofertas/4351/recepcionista-

Perfil:

materias da área.

Perfil:

materias da área.

Localidade

Santiago de Compostela

certificado-de-discapacidade

Nº de concurso:

L094/20-21.

Nº de concurso:

L109/20-21.

Descrición:

Facer a carga e descarga de

Área de coñecemento: Botánica.

Área coñecemento:

Lingüística Xeral.

Botánica.

Departamento:

Lingua e Literatura Españolas,

residuos en contedores de

PEÓN/PEOA AGROPECUARIO/A (25-03-2021)

obra, os cales se enganchan no

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

equipo de portacontedores.

L095/20-21.

Área coñecemento:

Ciencia da Computación e

Perfil:

materias da área.

Intelixencia Artificial.

Nº de concurso:

L110/20-21.

Localidade:

Boqueixón

Formación:

Estudos básicos. Carnets

Descrición:

2 vacantes.

Lingüística Xeral.

Tarefas de muxido e alimentación.

Departamento:

Electrónica e Computación.

Área coñecemento:

Linguaxes e Sistemas Informáticos.

experiencia no posto; carné de

Perfil:

materias da área.

Departamento:

Electrónica e Computación.

de camións

conducir.

Nº de concurso:

L096/20-21.

Perfil:

materias da área.

Persoa disciplinada que respecte

Contrato indefinido

Área coñecemento:

Ciencia Política e da

Nº de concurso:

L111/20-21.

Administración.

Área coñecemento:

Organización de Empresas.

Departamento:

Organización de Empresas

C e C+E, e CAP
Experiencia na condución

as normas de circulación.
Contacto:

Teoría da Literatura e

Nº de concurso:

de 8.00 a 13.00 e 15.00 a 18.00h.

Outros:

Perfil: materias da área.

org/

Horario:

Experiencia:

Departamento:

Económica.

Requisitos:

Contacto:

https://axencialocaldecolocacion.

https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4347/

Departamento:

Ciencia Política e Socioloxía.

org/ofertas/4350/conductora-

peon-agropecuario

Perfil:

materias da área.

Nº de concurso:

L097/20-21.

Perfil:

materias da área.

Área coñecemento:

Comercialización e

Nº de concurso:

L112/20-21.

Investigación de Mercados.

Área coñecemento:

Xornalismo.

Organización de Empresas

Departamento:

Ciencias da Comunicación.

e Comercialización.

Perfil:

materias da área.Profesor

camion-portacontenedor

COCIÑEIRO/A (-04-2021)
AXENTE SUBSTITUTO/A – MOZO/A

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

DE ALMACÉN (25-03-2021)
Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.
org/

org/

Departamento:

Localidade:

Teo

Descrición:

Requisitos: 2 anos de experiencia

Perfil:

materias da área.

e Comercialización.

interino de substitución

Localidade:

Boqueixón

demostrable; valoraranse estudos

Nº de concurso:

L098/20-21.

Nº de concurso:

L093/20-21.

Descrición:

Funcións propias de axente

de cociña.

Área coñecemento:

Comunicación Audiovisual

Área coñecemento:

Arquitectura e Tecnoloxía

de substitución e mozo/a de

Contrato indefinido.

almacén, ademais das auxiliares,

Contacto:

complementarias e afíns comúns

de Computadores.

https://axencialocaldecolocacion.

Departamento:

Ciencias da Comunicación.

Departamento:

Electrónica e Computación.

org/ofertas/4346/cocineiroa

Perfil:

materias da área.

Perfil:

materias da área.

Nº de concurso:

L099/20-21.

Nº de concurso:

L094/20-21.

á actividade da empresa
Contacto:

e Publicidade.

https://axencialocaldecolocacion.

DESEÑADOR-A INDUSTRIAL CON

Área coñecemento:

Dereito Administrativo.

Área coñecemento:

Botánica.

org/ofertas/4348/axente-

SOLID EDGE (18-03-2021)

Departamento:

Dereito Público e Teoría do Estado.

Departamento:

Botánica.

sustituto-mozoa-de-almacen

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

Perfil:

materias da área.

Perfil:

materias da área.

org/

Nº de concurso:

L100/20-21.

Nº de concurso:

L095/20-21.

Localidade

Oroso

Área coñecemento:

Dereito Civil.

Área coñecemento:

Ciencia da Computación e

Descrición:

Deseño e desenvolvemento de

Departamento:

Dereito Común.

maquinaria industrial para aluminio

Perfil:

materias da área.

Departamento:

Electrónica e Computación.

e pvc con solid edge. Deseño de

Nº de concurso:

L101/20-21.

Perfil:

materias da área.

maquinaria para industria

Área coñecemento:

Dereito do Traballo e da

Nº de concurso:

L096/20-21.

Seguridade Social.

Área coñecemento:

Ciencia Política e da

Formación:

formación profesional de grao
superior en fabricacóon mecanica

Departamento:

ou similar

Intelixencia Artificial.

Dereito Público Especial

Administración.

e da Empresa.

Departamento:

Ciencia Política e Socioloxía.

Experiencia: polo menos un ano

Perfil:

materias da área.

Perfil:

materias da área.

Horario:

de 07.00 a 15.00h

Nº de concurso:

L102/20-21.

Nº de concurso:

L097/20-21.

Contacto:

https://axencialocaldecolocacion.

Área coñecemento:

Dereito Eclesiástico do Estado.

Área coñecemento:

Comercialización e

org/ofertas/4343/desenadora-

Departamento:

Dereito Común.

industrial-con-solid-edge

Perfil:

materias da área.

Nº de concurso:

L103/20-21.

Investigación de Mercados.
Departamento:

Organización de Empresas
e Comercialización.

boletín de ofertas de emprego / 2

Perfil:

materias da área.

TITULADO/A SUPERIOR UNIVERSITARIO,

tecnolóxicos aos clientes da

Nº de concurso:

L098/20-21.

GRAO OU EQUIVALENTE EN CIENCIAS OU

multinacional HPE. Actualmente

Área coñecemento:

Comunicación Audiovisual

CIENCIAS DA SAÚDE (12-04-2021)

HPE conta con máis de 60.000

Ofertas de
Galicia

e Publicidade.

Oferta publicada en: DOG nº 67 do 12 de abril de 2021

profesionais en todo o mundo. A

Departamento:

Ciencias da Comunicación.

Entidade:

Universidade de Santiago

súa sede central está en San José

Perfil:

materias da área.

de Compostela

(EE. UU.) e comercializa os seus

Nº de concurso:

L099/20-21.

Proceso selectivo para a

produtos e servizos en 90 países.

Área coñecemento:

Dereito Administrativo.

contratación laboral temporal

En 2019 foi galardoada entre as

PERSOAL PARA REPARACIÓN

Departamento:

Dereito Público e Teoría do Estado.

dun/ha titulado/a superior

empresas máis éticas do mundo

DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA

Perfil:

materias da área.

universitario, grao ou equivalente

polo Ethisphere Institute.

OURENSE (10-04-2021)

Nº de concurso:

L100/20-21.

en Ciencias ou Ciencias da

En CDS as persoas son o

Oferta publicada en: La Región

Área coñecemento:

Dereito Civil.

Saúde, baixo a modalidade

primeiro, por iso para nós é tan

Requisitos:

Departamento:

Dereito Común.

contractual de interinidade para

importante o teu desenvolvemento

Perfil:

materias da área.

un posto de bioinformático/a

persoal como profesional.

Nº de concurso:

L101/20-21.

na Fundación Pública Galega

Área coñecemento:

Dereito do Traballo e da

de Medicina Xenómica.

Flexibilidade horaria na entrada e

Prazo de presentación de

na saída.

solicitudes até o 22 de abril

Xornada intensiva os venres (en

PERSOAL PARA ASESORAMENTO E ATENCIÓN

función do proxecto).

AO PÚBLICO PARA LUGO (10-04-2021)

Seguridade Social.
Departamento:

Descrición:

Solicitudes:

Dereito Público Especial

de electrodomésticos
Contacto

En función do proxecto ofrecémosche:

e da Empresa.

Coñecementos en reparación
Chamar ao teléfono
639757501 ou enviar correo a
ourenseventas@gmail.com

Perfil:

materias da área.

AUXILIAR DE XARDINARÍA (12-04-2021)

Máis de 3 meses de xornada

Oferta publicada en: El progreso

Nº de concurso:

L102/20-21.

Oferta publicada en: BOE nº 87 do 12 de abril de 2021

intensiva ao ano (en función do

Requisitos:

Área coñecemento:

Dereito Eclesiástico do Estado.

Entidade:

Concello de Teo

proxecto).

relacionados coas actividades

Departamento:

Dereito Común.

Descrición:

Praza de auxiliar de xardinería a

Retribución Flexible ( Ticket

descritas.

Perfil:

materias da área.

cubrir polo sistema de concurso-

gardería, seguro médico privado,

Formación adecuada ao posto.

Nº de concurso:

L103/20-21.

oposición, en quenda libre

tarxeta de transporte público…).

Carné de aplicador de plaguicidas.

Área coñecemento:

Dereito Financeiro e Tributario.

Prazo de presentación de

Tarxeta Restaurant e Seguro

Departamento:

Dereito Público Especial

solicitudes até o 10 de maio

de Vida ( segundo política de

Solicitudes:

e da Empresa.

Experiencia en traballos

Carné de conducir
Contacto:

viverosyexplotaciones@gmail.com

Compañía).

Perfil:

materias da área.

CAMAREIRO/A (12-04-2021)

Descontos exclusivos para

COCIÑEIRO/A (10-04-2021)

Nº de concurso:

L104/20-21.

Oferta publicada en: El Correo Gallego

empregados.

Oferta publicada en: El progreso

Área coñecemento:

Didáctica das Ciencias

Localidade:

Zona Santiago

Flexi- work (en función do proxecto)

Descripción:

Experimentais.

Descrición:

Camareiro/a con experiencia

# WeDeliverTheDifference.

Precísase cociñeiro/a
para a costa de Lugo

Departamento:

Didácticas Aplicadas.

demostrable para cafetería de

Grazas a que ti dás un servizo de

Perfil:

materias da área.

gasolineira na zona de Santiago

calidade, CDS cumpre os seus

Nº de concurso:

L105/20-21.

608 903 068

obxectivos. Porque en CDS sentirás

OPERARIO/A DE PROCESADORA

Área coñecemento:

Economía Aplicada.

que ti marcas a diferenza!

FORESTAL (04-04-2021)

Departamento:

Economía Aplicada.

ADMINISTRADOR/A SISTEMAS WINDOWS/

Perfil:

materias da área.

VMWARE JUNIOR (12-04-2021)

Formarte no que te apaixona

Nº de concurso:

L106/20-21.

Oferta publicada en: Infojobs

(+15.000 cursos en liña) máis

Área coñecemento:

Filoloxía Latina.

Localidade:

Santiago de Compostela

subvención mensual adicional para

Departamento:

Filoloxía Clásica,

Descrición:

Estudos mínimos:

idiomas.

Requisitos:

Con Experiencia.

Ciclo Formativo Grao Superior

Dispoñer dun plan de

Contacto:

659 875 462

Contacto:

Francesa e Italiana.

No tempo laboral poderás:

Contacto:

982 140 381

Oferta publicada en: El Progreso
Descripción:

Precísase operario/a para
procesadora forestal
na zona de Lugo

Perfil:

materias da área.

Experiencia mínima: Polo menos 2 anos

desenvolvemento profesional

Nº de concurso:

L107/20-21.

Requisitos mínimos: O/a candidato/a ideal deberá

personalizado.

PERSOAL PARA TALLER ELECTRICIDADE DO

Área coñecemento:

Filosofía.

contar con polo menos un ano de

Adaptar os teus compromisos

AUTOMÓBIL E VEHÍCULO INDUSTRIAL (10-04-2021)

Departamento:

Filosofía e Antropoloxía.

experiencia nun posto similar,

profesionais ás túas necesidades.

Oferta publicada en: El Progreso

Perfil:

materias da área.

así como estar en posesión

Gozar dun ambiente de traballo

Requisitos:

Con experiencia

Nº de concurso:

L108/20-21.

dun Ciclo Formativo de Grao

fantástico nunhas instalacións de

Contacto:

colocados.tallerelectricolugo@

Área coñecemento:

Fundamentos de Análise

Medio ou Superior nalgunha

vangarda.

Económica.

especialidade de Informática.

Rodearte das últimas tecnoloxías.

Funcións:

CAMAREIRO/A LUGO (10-04-2021)

Departamento: F

undamentos da Análise Económica.

Perfil:

materias da área.

un/a Administrador/a de Sistemas

Nº de concurso:

L109/20-21.

Windows VMware Junior, para

ASESOR-A FINANCEIRO-A E AXENTE

Requisitos:

Experiencia

Área coñecemento:

Lingüística Xeral.

traballar directamente nun

DE SEGUROS (12-04-2021)

Contacto:

Interesados/as presentarse

Departamento:

Lingua e Literatura Españolas,

importante e interesante proxecto

Oferta publicada en: Injobs

Teoría da Literatura e

de CDS, a Hewlett Packard

Localidade:

Santiago de Compostela

Descrición:

Desde Hasten Group, buscamos

Solicitudes:

outlook.es

https://bit.ly/3d7VFaU

Oferta publicada en: El Progreso

en Avda Madrid nº 5 Baixo

Lingüística Xeral.

Enterpirse Company, situado na

Requisitos mínimos:

DEPENDIENTE LUGO (11-04-2021)

Perfil:

materias da área.

Coruña (Santiago de Compostela).

EXPERIENCIA COMERCIAL

Oferta publicada en: El Progreso

Nº de concurso:

L110/20-21.

-Administración de sistemas

PROACTIVIDADE

Descripción:

Área coñecemento:

Linguaxes e Sistemas Informáticos.

Windows server en contornas de

PERFIL ALTAMENTE COMERCIAL

Departamento:

Electrónica e Computación.

Virtualización VMWare.

ORIENTADO Á CAPTACIÓN DE

Perfil:

materias da área.

-Uso das diferentes APIs de

CLIENTES.

Nº de concurso:

L111/20-21.

VMware

CAPACIDADE DE NEGOCIO.

Área coñecemento:

Organización de Empresas.

-Preparación de

Departamento:

Organización de Empresas

documentación técnica.

e Comercialización.

Funcións a realizar:

Ofrécese:

SEGUROS.
Requisitos desexados: COÑECEMENTOS FINANCEIROS

Precísase dependiente para
mulitenda 24 horas

Contacto:

Interesados/as enviar Cv con
foto a locu24h@gmail.com

PERSOAL PARA EXPLOTACIÓN DE
VACÚN- A PASTORIZA (10-04-2021)

Hasten Group, somos unha

CARTEIRA DE CLIENTES.

Oferta publicada en: El progreso
Descripción:

Perfil:

materias da área.

compañía con implantación

COÑECEMENTOS EN SEGUROS

Nº de concurso:

L112/20-21.

internacional, achegando desde fai

MULTIRAMO

Área coñecemento:

Xornalismo.

mais de 10 anos a nosa experiencia

CRM

Departamento:

Ciencias da Comunicación.

en consultoría IT e tecnoloxías da

Perfil:

materias da área.

información, altamente orientados

aseguradora e unha compañía de

CANDIDATO-A PARA DEPARTAMENTO

Solicitudes :

Prazo de presentación de

á innovación e xestión estratéxica

persoas, abre proceso de selección

LABORAL (12-04-2021)

solicitudes até o 26 de abril

dos nosos servizos para garantir

para persoas que queren facer

Oferta publicada en: El Progreso

aos nosos clientes a excelencia

do asesoramento financeiro

Localidade:

Lugo

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INUSTRIAL (12-04-2021)

no desenvolvemento dos seus

profesional e o seguro, o seu medio

Descrición:

Asesoría busca candidato/a para

Oferta publicada en: DOG nº 67 do 12 de abril de 2021

proxectos.

de vida;

departamento laboral mediante

Entidade:

Universidade de Santiago

En Hasten Group, como

Persoas que queiran desenvolver

bolsa Feuga.

de Compostela

consultora tecnolóxica, estamos

unha carreira e chegar a ser grandes

Estudos de Relacións

A USC convoca praza de

especializados en facer tecnoloxía

profesionais no mundo asegurador

enxeñeiro/a técnico/a industrial,

desde unha metodoloxía áxil,

dirixido a particulares e pemes, cun

pola quenda de acceso libre.

centrados en dotar aos nosos

nivel de formación adecuado, e cun

Concurso-oposición.

clientes das mellores solucións

gran porfafolio de produtos para

CHOFER (12-04-2021)

O prazo de presentación de

empresariais e de calidade, a través

desenvolver carteira.

Oferta publicada en: El Progreso

solicitudes é de vinte días

da mobilidade e a innovación.

Atractivo paquete retributivo,

Descrición:

naturais, contados a partir do

O perfil de Administrador/a

diferentes plans específicos

seguinte ao da publicación do

Windows/Linux - Xestor/a de o

para especialistas e conciliación

anuncio desta convocatoria no

Cambio, traballará directamente

da vida persoal/laboral.

Boletín Oficial del Estado.

contratado por CDS, a Hewlett

Descrición:

Solicitudes:

Packard Enterprise company,
o cal é o provedor preferente
para o desenvolvemento e
subministración de servizos

Descrición:

Contacto:

Persoal para explotación
de vacún de leite

Contacto:

646 381 831

Grupo Helvetia, multinacional

https://bit.ly/3g7ObGH

Laborais ou similares.
Contacto:

646 360 384

Precísase chofer para camión
grúa forestal, con experiencia.

Contacto:

982 220 687

3 \ boletín de ofertas de emprego

AXUDANTE DE COCIÑA (12-04-2021)

TÉCNICOS/AS DO MUSEO ARQUEOLÓXICO

cada unha por un importe de sete

Oferta publicada en: El Progreso

ABERTO DE CARNOTA (12-04-2021)

mil cincocentos (7.500,00) euros

de equipos/ como responsable de

Localidade:

Lugo

Oferta publicada en: BOP da Coruña nº 66 do

brutos, para que autoras e autores

loxística.

Descrición:

Axudante de cociña con experiencia

Contacto:

Interesados/as deixar CV na

Entidade:

Concello de Carnota

Ronda da Muralla, 176, Lugo-

Descrición:

12 de abril de 2021

Inglés e/ ou Alemán

Creación dunha listaxe de

Certame será desde o 12

Descrición:

Funcións:

cantidatos/as para postos de

ao 30 de abril de 2021

E INTERNACIONAL (10-04-2021)

Arqueolóxico aberto de Carnota.

Requisitos:
Contacto:

Chamar ao teléfono 986274964

Solicitudes:

- Mobilidade xeográfica
- Idiomas:

traballo de técnicos/as do Museo
Requisitos:

amplíen os seus estudos artísticos.

- Experiencia previa en xestión

O prazo de inscrición no

CONDUTOR TRAILER PARA RUTA NACIONAL
Oferta publicada en: Faro de Vigo

Valorarase:

- Controlar e xestionar os
cocientes máis representativos do
Departamento.

Titulación universitaria relacionada

4 PEÓNS/PEOAS DE SERVIZOS

- Realizar o seguimento dos fluxos e

directamente co ámbito da xestión

MÚLTIPLES (12-04-2021)

mercadorías dentro do almacén.

de museos (Historia da Arte,

Oferta publicada en: BOP de Ourense nº 81 do

- Supervisar e xestionar a limpeza

Historia, Turismo, Humanidades,

12 de abril de 2021

do almacén.

OFICIAL DE PRIMEIRA /CERRAXEIRO (10-04-2021)

Belas Artes ou similares) e/ou

Entidade:

Concello de Boborás

- Garantir a preparación e

Oferta publicada en: Faro de Vigo

da xestión do patrimonio natural

Descrición:

Sistema selectivo:

realización de inventarios de

Requisitos:

Con coñecementos inox

(Bioloxía).

concurso-oposición

almacén.

Contacto:

Chamar ao teléfono 675879234

Certificado de Lingua Galega:

Contrato laboral temporal: 9 meses

- Xestionar ao equipo ao seu

Prazo de solicitudes

cargo de acordo cos principios de

até o 19 de abril

empresa e cultura directiva.

Celga 4 ou equivalente.

REPARTIDOR/A PANADERÍA (10-04-2021)

Sistema selectivo:

concurso-oposición libre

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Solicitudes:

Prazo de solicitudes

Requisitos:

Carné de conducir

Contacto:

Deixar CV rúa Camelias 98, Vigo

até o 26 de abril

Solicitudes:

- Realizar a planificación de

CHOFER-ESA (12-04-2021)

traballo e vacacións do equipo

Oferta publicada en: BOP de Ourense nº 81 do

ao seu cargo (en coordinación

XEROCULTOR/A (12-04-2021)
CAMAREIRA E AXUDANTE DE COCIÑA

Oferta publicada en: BOP da Coruña nº 66 do

PARA TAPERÍA (10-04-2021)

12 de abril de 2021

12 de abril de 2021
Entidade:

Concello de Calvos de Randín

Descrición:

Sistema selectivo:

co seu responsable directo-a)
Contacto:

https://bit.ly/3dYOssK

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Entidade:

Concello de Lousame

concurso de méritos

CONSULTOR-A FINANCEIRO-A (12-04-2021)

Requisitos:

Con experiencia

Descrición:

Bolsa de Emprego para

Contrato laboral temporal: 3

Oferta publicada en: Infojobs

Contacto:

Chamar ao teléfono 657913215

contratacións laborais de

meses, a xornada completa

Localidade:

Pontevedra

Prazo de solicitudes

Descrición:

OVB Allfinanz España, líder europeo

persoal XEROCULTOR/A (persoal

ELECTRICISTAS OFICIALES 1ª E 2º

laboral) para o Centro de Día

PARA VIGO (10-04-2021)

do Concello de Lousame.

Oferta publicada en: Faro de Vigo
Requisitos:

Experiencia

Contacto:

Chamar ao teléfono: 621215674,

Solicitudes:

Contacto:

até o 19 de abril

en Asesoramento Financeiro desde
1970, busca persoas dinámicas que

Prazo de solicitudes

PEÓN/PEOA DE OBRAS (12-04-2021)

até o 10 de maio

Oferta publicada en: BOP de Ourense nº 81 do
12 de abril de 2021

queiran desenvolver a súa carreira
profesional no sector financeiro.
Requistos:

Capacidade de aprendizaxe.

621238816 ou enviar CV a

4 PEÓNS/PEOAS (12-04-2021)

Entidade:

Concello de Calvos de Randín

Boa presenza.

rrhh@instalacionesinelec.es

Oferta publicada en: BOP da Coruña nº 66 do

Descrición:

Sistema selectivo:

Emprendedor e con afán de

12 de abril de 2021

concurso de méritos

superación.

CONDUTOR/A CARNÉ C PARA

Entidade:

Concello de Mesía

Contrato laboral temporal: 3

Bo comunicador e extrovertido.

HORMIGONEIRA (10-04-2021)

Descrición:

Proceso selectivo para a

meses, a xornada completa

Honesto e responsable.

Prazo de solicitudes

Valente e decidido.

até o 19 de abril

Flexible e adaptativo.

Oferta publicada en: Faro de Vigo

contratación laboral temporal de

Contacto:

Enviar CV a

4 peóns/peoas para a realización

manuelgonzalezabalde@yahoo.es

de obras e servizos mínimos

ALBANEL (10-04-2021)

Solicitudes:

Oferta publicada en: Faro de Vigo
Requisitos:

Para reformas

Contacto:

Chamar ao teléfono 696075060

PEÓN ALBANEL (10-04-2021)
Chamar ao teléfono 609809347

Valoraremos experiencia previa no

municipais do Concello de Mesía

PEÓN/PEOA DE SERVIZOS MÚLTIPLES (12-04-2021)

sector financeiro.

Prazo de solicitudes

Oferta publicada en: BOP de Ourense nº 81 do

Só valoraranse candidatos

até o 19 de abril

1 ALBANEL, 1 PEÓN/PEOA TRACTORISTA E 2

12 de abril de 2021
Localidade:

Concello de Leiro

Descrición:

Contrato laboral temporal,

procedentes da provincia
indicada na oferta
Ofrécese:

Remuneración atractiva segundo

PEÓNS/PEOAS DE SERVIZOS VARIOS (12-04-2021)

a xornada completa:

rendemento.

Oferta publicada en: BOP da Coruña nº 66 do

Concurso-oposición.

Formación continua a cargo da

Prazo de solicitudes

empresa.

até o 19 de abril

Incentivos nacionais e

Oferta publicada en: Faro de Vigo
Contacto:

Contacto:

12 de abril de 2021
Entidade:

Concello de Santiso

Descrición:

selección de persoal laboral

Contacto:

internacionais.

PANADEIRO/A (10-04-2021)

temporal para a contratación de

3 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS

Atractivo plan de carreira -

Oferta publicada en: Faro de Vigo

un albanel, un peón-tractorista e

VARIOS (12-04-2021)

Oportunidades reais de promoción.

Contacto

dous peóns de servizos varios

Oferta publicada en: BOP de Ourense nº 81 do

Horario flexible .

Deixar CV na rúa Camelias 98 Vigo
Solicitudes:

ASESOR/A COMERCIAL PARA ACCEPTA

Prazo de solicitudes
até o 19 de abril

GRUPO SANTALUCIA (11-04-2021)

12 de abril de 2021
Entidade:

Concello de Toén

Descrición:

Operario/a de servizos varios

Bo ambiente laboral
Contacto:

https://bit.ly/2Rv33Vp

Oferta publicada en: Infojobs

6 PEÓNS/PEOAS (12-04-2021)

(dous oficiais de cantería e

TELEOPERADOR/A VIGO – 30 HORAS

Requisitos:

E.S.O e un ano de experiencia

Oferta publicada en: BOP da Coruña nº 66 do

un peón de albanelería)

SEMANAIS (12-04-2021)

Contacto:

https://bit.ly/2Qjx2ij

12 de abril de 2021

Contrato laboral

Oferta publicada en: Infojobs

Entidade:

Concello de Sobrado

temporal (7 meses)

Localidade:

Vigo

Descrición:

Convocatoria para a selección

Concurso de méritos

Descrición:

Queres formar parte dunha das

ASESOR/A COMERCIAL PARA ACCEPTA
GRUPO SANTALUCIA (11-04-2021)

de persoal do Concello de

Oferta publicada en: Infojobs

Sobrado en réxime laboral

Requisitos:

E.S.O e un ano de experiencia

temporal de seis peóns a xornada

Contacto:

https://bit.ly/2Qjx2ij

completa. Concurso-oposición

ALBANEIS, ELECTRICISTA, PINTORES,

seguro, con boas condicións, da man

Prazo de solicitudes

CARPINTEIROS, FONTANEIROS (12-04-2021)

dunha compañía líder no seu sector

até o 19 de abril

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

e en plena expansión?

Localidade:

Coruña

Desde Gi Group, traballamos de

Solicitudes:

OFICIAL ADMNISTRATIVO/A (12-04-2021)
Oferta publicada en: BOE nº 87 do 12 de abril de 2021

Solicitudes:

Prazo de solicitudes

compañías líderes en contact

até o 19 de abril

center do país?Buscas desenvolver
a túa carreira nun sector estable,

Entidade:

Concello de Bergondo

4 BOLSAS - CERTAME DE ARTES

Descrición:

Oficiais de 1ª

xeito conxunto co noso cliente,

Descrición:

Oposición libre

PLÁSTICAS (12 -04-2021)

Contacto:

637 437 247

multinacional punteira do sector, na

Solicitudes:

Prazo de solicitudes de

Oferta publicada en: BOP de Pontevedra nº 67 do abril

20 días naturais contados

Entidade

procura dos mellores perfís para a

Deputación de Pontevedra

RESPONSABLE DE ALMACÉN (12-04-2021)

súa plataforma.

do 12 de abril de 2021

Oferta publicada en: Infojobs

Se che apaixonan as vendas, tes

A Deputación de Pontevedra

Localidade:

Narón

don de xentes, es dinámic@ e

OPERARIO/A DE SERVIZOS VARIOS

convoca catro bolsas, destinadas a

Descrición:

Estudos mínimos:

extrovertiv@ Esta oferta é para ti!

- TRACTORISTA (12-04-2021)

promover a formación de artistas

Formación Profesional

Inscríbeche e forma parte

Oferta publicada en: BOE nº 87 do 12 de abril de 2021

noveis.

Grao Superior

Entidade:

Concello de Bergondo

Poderá participar neste certame

Experiencia mínima: Polo menos 1 ano

Descrición:

Concurso- oposición libre

calquera artista, natural ou

Requisitos mínimos: - Formación Profesional de Grao

Solicitudes:

Prazo de solicitudes de

residente en Galicia, con idade

Superior.

de 15:00 - 21:00 H de Luns a Venres

20 días naturais contados

comprendida entre 18 e 35 anos na

- Dispoñibilidade horaria para

(o resto, tempo libre para estar cos

desde o 13 de abril

data de presentación da solicitude,

traballar por quendas (horarios

que máis queres).

das modalidades de pintura,

rotativos).

-Despois da fase de aprendizaxe

escultura, debuxo, deseño, gravado,

- Persoa organizada, dinámica/

e adaptación poderás ter opcións

fotografía, cerámica e vídeo

proactiva e analítica.

a teletraballar. Aforrarás en

creación, entre outras, susceptibles

- Experiencia previa no sector

desprazamentos e tempo!

de considerarse “novos valores”.

loxístico como Responsable.

-Un incrible paquete de comisións

Os premios consisten na

- Coñecementos ofimática nivel

de venda desde a primeira! (os

adxudicación, entre as obras

medio (Excel imprescindible).

nosos colaboradores, conseguen

desde o 13 de abril
Descrición:

seleccionadas, de catro bolsas,

desta gran familia!
Se te unes ao equipo terás:
-Unha xornada laboral en horario

comisións entre 80? e 450?).

boletín de ofertas de emprego / 4

-Posibilidades de crecemento e

BOLSA ADMINISTRACIÓN (12-04-2021)

TÉCNICO/A MULTIMEDIA (12-04-2021)

negociarase con cada candidato

desenvolvemento profesional,

Oferta publicada en: Infojobs

Oferta publicada en: Infojobs

en función dos valores e

nunha plataforma que está

Localidade:

Vigo

Localidade:

Coruña

en plena expansión.

Descrición:

Requisitos mínimos:

Descrición:

Federación de Asociacións de

Requisitos mínimos: Dispoñibilidade horaria en quenda

Contacto:

Estudante Grao/Máster en

experiencia achegada.
Contacto:

https://bit.ly/3fZGwKA

Persoas Xordas de Galicia
Requisitos mínimos: Coñecemento de Lingua de Signos

CARRETILLEIRO/A FRONTAL (12-04-2021)

de tarde.

Administración e dirección de

-Persoa con don de xentes.

empresas, económicas ou similar.

Española.

Oferta publicada en: Infojobs

-Habilidades comerciais e de venda.

Dispoñibilidade incorporación

Deseño gráfico.

Localidade:

Meira

-Actitude positiva.

inmediata.

Contornas web.

Descrición:

Estudos mínimos:

-Traballo en equipo.

Dispoñibilidade de realizar

Fotografa e vídeo.

https://bit.ly/3db0a4E

convenio en prácticas co centro de

Produción audiovisual (Edición e

Educación Secundaria Obrigatoria
Experiencia mínima: Polo menos 2 anos.

estudos.

montaxe).

LIMPEZA INDUSTRIAL (12-04-2021)

Buscamos incorporar dous

Ofimática, ferramentas

Oferta publicada en: Infojobs

estudantes de Grao en

e aplicacións específicas

Localidade:

Vigo

Administración e dirección de

relacionadas coa súa

carretilleiro/a frontal.

Descrición:

Estudos mínimos:

empresas, Económicas ou similar

área de actuación.

- Estar afeito a un ambiente

Sen estudos

para realizar prácticas connosco en

Experiencia mínima: Polo menos 2 anos.

Imprescindible residente en
Provincia.Posto Vacante
Requisitos mínimos: -Experiencia mínima 2 anos como

Requisitos desexados: Experiencia en movemento

industrial e de produción.

Pontevedra.

asociativo de persoas xordas ou

- Valórase experiencia en sector

Imprescindible residente en

A persoa para incorporar

terceiro sector.

lácteo.

Provincia. Posto Vacante

encargarase de dar apoio ao

Formación complementaria

coordinador en despacho,

relacionada co posto.

en proxectos de mundo R, na

Carné de conducir B1 e

delegación de telecomunicacións.

dispoñibilidade de vehículo.

Prácticas e crecemento

Participación en voluntariado

Requisitos mínimos: Experiencia en limpeza industrial
ou en sector alimentario.
Dispoñibilidade de coche.
Dispoñibilidade para traballo en

Ofrécese:

horario nocturno.
Residencia en Vigo ou municipios

dentro da compañía
Contacto:

Descrición:

https://bit.ly/327Hj3S

limítrofes.

- Incorporación inmediata.
- Horario:

de luns a domingo en quendas
rotativas de M/ T/ N.
- Residir en Lugo ou arredores.

Descrición:

En Jobandtalent empregamos

· Desenvolvemento de contidos

a máis de 15.000 profesionais

gráficos e material multimedia nas

en toda España e ofrecemos

diferentes contornas e soportes

oportunidades de emprego de

Limpezas Salgado selecciona a

DELINEANTE (12-04-2021)

para a entidade.

forma constante para que sempre

unha persoa para traballar como

Oferta publicada en: Infojobs

· Elaborar o deseño gráfico de

teñas un emprego á túa disposición.

operario/a de limpeza industrial

Localidade:

Padrón

material de difusión (folletos,

Neste momento, estamos a

nunha empresa do sector

Descrición:

Exlabesa

publicacións, boletíns...).

contratar * Carretilleiro/a frontal*

alimentario situada en Vigo.

Requisitos mínimos: - Coñecementos e manexo Autocad

· Realizar fotografías, edición e

con incorporación inmediata.

e Solidworks, nivel experto.

arquivo.

Úneche a unha das maiores

- Inglés nivel medio/avanzado.

· Realizar vídeo, edición, montaxe e

OPERARIO-A DE LABORATORIO (12-04-2021)

- Coñecemento e manexo

postprodución de vídeo (dobraxes

Oferta publicada en: Infojobs

do paquete office

e gravación de son e subtitulados).

carretilleiro/a frontal.

https://bit.ly/3g0CyBh

- Estar afeito a un ambiente

Contacto:

https://bit.ly/3a6h02B

Coruña

Descrición:

Coca - Cola European Partners

deseño industrial.

Estudos mínimos:

Formación Profesional

- Experiencia en procesos

ESPECIALISTA EN MELLORA

- Valórase experiencia en sector

Grao Superior

de mecanizado

CONTINUA (12-04-2021)

lácteo.

Con máis de 50 anos de traxectoria

Oferta publicada en: Infojobs

Imprescindible residente

empresarial e presenza en máis de

Localidade:

Vigo

en Non Requirido

40 países, Exlabesa é actualmente

Descrición:

Requisitos mínimos:

Descrición:

Requisitos mínimos: Que che pedimos?

industrial e de produción.

- Incorporación inmediata.
- Horario:

de luns a domingo en quendas
rotativas de M/ T/ N.

referente mundial no mercado

Que buscamos?:

- Experiencia previa

da extrusión de aluminio para

Formación universitaria

Condicións:

- Contrato por campaña.

aproximadamente dun ano nun

a industria da construción, a

preferentemente na rama de

- Salario hora:

9,38€/ h bruto

posto similar.

arquitectura, a automoción, o

química (enxeñería ou licenciatura)

Contacto:

https://bit.ly/3mE4nAI

- Titulación Mínima de CFGS ou

transporte, as infraestruturas e as

non descartándose outras

Enxeñería en especialidades

enerxías.

titulacións se se achega experiencia

relacionadas con Química,

Para a nosa unidade de negocio de

no posto.

Farmacéutica, Análise e control ou

extrusión industrial seleccionamos

Coñecemento en ferramentas de

similar.

un/a Delineante para a nosa sede na

mellora continua: LEAN SIX SIGMA

- Vehículo propio por localización

Picaraña que queira desenvolverse

Experiencia en procesos de mellora

da empresa.

a nivel profesional e persoal nunha

continua.

- Dispoñibilidade para realizar

empresa multinacional que conta

Nivel de inglés alto.

quendas rotativas de M/ T/

con máis de 1800 empregados,

Usuario avanzado en ferramentas

N de Luns a Domingo.

7 centros de produción e

informáticas.

11 centros de distribución

Dispoñibilidade para viaxar

- Realizar análises correspondentes

situados en EEUU, UK, Alemaña,

a outras plantas do grupo

a estudos de calidade.

España, Polonia e Marrocos.

a nivel internacional, non

Que rol desempeñarás?

- Residir en Lugo ou arredores.

Ofertas no
ámbito estatal
e internacional

de forma frecuente.

15 PRAZAS DO CORPO SUPERIOR DE

Grupo P&A selecciona para

INTERVENTORES/AS E AUDITORES/

especificacións técnicas conforme

multinacional líder no sector

AS DO ESTADO (12-04-2021)

- Realizar controis de liña ( Brix,

ás calidades especificadas nos

químico industrial alimentario

Oferta publicada en: BOE nº 87 do 12 de abril de 2021

carbónico, pH, etc.).

proxectos.

un/a ESPECIALISTA MELLORA

Descrición:

- Realizar controis de calidade

- Deseño de perfilería.

CONTINUA.

sobre os diferentes produtos e

- Manexo de Autocad e Solidworks

O posto estará situado na planta de

envases.

- Debuxo de planos ao detalle.

Porriño e reportará ao responsable

- Controlar e rexistrar diferentes

- Xeración de informes e

de excelencia operacional. A súa

parámetros de calidade.

documentación asociada ao deseño.

misión principal será controlar que

- Elaborar informes de resultados e

- Elaboración de documentación

os procesos produtivos realícense

control de incidencias.

técnica.

conforme aos procedementos e

92 PRAZAS PARA O CORPO TÉCNICO DE

- Implantación de Mellora Continua.

- Soporte técnico a outros

especificacións establecidos.

AUDITORÍA E CONTABILIDADE(12-04-2021)

- Asegurar que os produtos

Funcións do posto:

- Deseño industrial en 2D e

cumpran cos requisitos mínimos de

3D, desenvolvendo as súas

calidade.

Es a persoa que buscamos?

departamentos.

Descrición:

As túas responsabilidades?:

Se te tomas o traballo e a vida con

- Necesítase que teña capacidade

Análise de procesos, propoñendo

Responsabilidade, a Iniciativa

de traballo en equipo e capacidade

melloras ou modificacións nos

é un trazo que che caracteriza,

de resolución de problemas.

procedementos de fabricación para

https://bit.ly/2OGtu9D

mellorar a súa eficacia.

adáptasche con facilidade aos

Contacto:

cambios e Aprender de maneira

Formación a operarios, encargados

continua é unha motivación para ti.

e supervisores de produción.

Esta é a túa oportunidade!

Contacto:

- Experiencia mínima dun ano en

Contacto:

- Experiencia mínima 2 anos como

Localidade:

Experiencia mínima: Polo menos 2 anos.

Desexable:

empresas lácteas situada en Lugo.
Requisitos:

Propoñer e liderar os proxectos

Que conseguirás?

Lean / Six Sigma para a mellora de

Un salario competitivo e ademais

procesos produtivos.

unha experiencia durante a

Coordinar os proxectos de mellora

campaña de verán que será única

Lean / Six Sigma da empresa.

para ti, nun ambiente de traballo

Ofrécese desenvolvemento

onde as persoas gozan co que fan,

profesional nunha empresa

senten motivadas e inspiradas

pertencente a un interesante

para dar o mellor cada día.

grupo multinacional con presenza

https://bit.ly/3scMjPn

en todos os continentes e con alto
compoñente de I+D.
A banda salarial do posto

15 prazas por oposición
de acceso libre.

Requisitos:

Título de Grao ou Licenciado/a,
Enxeñeiro/a ou Arquitecto/a

Solicitudes:

Prazo de presentación de
solicitudes até o 10 de maio

Oferta publicada en: BOE nº 87 do 12 de abril de 2021
Descrición:

92 prazas por oposición de acceso
libre para o Corpo Técnico de
Auditoría e Contabilidade do Estado

Solicitudes:

Prazo de presentación de
solicitudes até o 10 de maio.

