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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

PROGRAMADORES/AS CON EXPERIENCIA

FIELD SALES EXECUTIVE (RECENTEMENTE

PROGRAMADOR J2EE ANDROID IOS 19-09-2014

E APS JAVA J2EE. 19-09-2014

LICENCIADO) 19-09-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

Santiago De Compostela

Localidade:

Santiago De Compostela

Localidade:

Santiago De Compostela

Descrición:

TUYÚ Technology é unha

Descrición:

Na actualidade buscamos,

Descrición:

1.Activar a imaxe das nosas marcas

organización especializada en

para participar en importante

nos puntos de vendas de hostalaría

Tecnoloxías da Información, que

proxecto en colaboración con

asignados mediante acordos

ofrece servizos de Consultaría,

multinacional TIC situada en

cos hostaleiros para conseguir

Desenvolvemento de Aplicacións

Santiago de Compostela, perfís de:

unha maior rotación dos nosos

- PROGRAMADORES/AS JUNIOR

produtos no mercado. 2.Asegurar

E SENIOR E APs JAVA J2EE.

que os recursos e investimento

con polo menos dous anos de

PERFÍS PROGRAMADOR/A: -

destinados á activación das nosas

experiencia en desenvolvemento

J2EE, ANDROID E/OU IOS. PROGRAMADOR. 19-09-2014
Oferta publicada en: Infojobs.net

Requisitos:

e Mantemento de sistemas
Requisitos:

Necesitamos un programador

Localidade:

Santiago De Compostela

Ciclo superior en informática,

marcas execútanse dunha forma

J2EE, Android e iOS (polo menos

Descrición:

- Mantemento, perfectivo e

desexable titulación universitaria.

brillante no punto de venda.

dous das tres). - Coñecementos

evolutivo de aplicación web

- Polo menos 2 anos como

3.Actuar como embaixadores

e experiencia en J2EE -

e aplicación móbil - Deseño

programador coa plataforma de

das nosas marcas e Diageo para

Coñecementos e experiencia en

técnicos sinxelos

programación JEE. - Coñecementos

asegurar a plena satisfacción

desenvolvemento de aplicacións

Formación Profesional Grado

da plataforma JEE, JSP, HTML,

tanto dos nosos clientes como

móbil iOS e/ou coñecementos e

Superior - Programador con polo

CSS, Eclipse. PERFIL ANALISTA

os nosos consumidores.

experiencia en desenvolvemento

menos dous anos de experiencia en

PROGRAMADOR/A: - Titulación

desenvolvemento J2EE, Android

en Informática. - Polo menos cinco

de estar no mercado vendendo

e iOS (polo menos dous das tres).

anos de experiencia en equipos de

Estudos universitarios de grado

- Coñecementos e experiencia

desenvolvemento para grandes

medio ou superior finalizados

PROGRAMADOR JUNIOR 19-09-2014

en J2EE. - Coñecementos e

clientes, preferiblemente no

en 2014 Inglés medio-alto

Oferta publicada en: Infojobs.net

experiencia en desenvolvemento

ámbito da Administración Pública.

Preferible algunha experiencia

Localidade:

Santiago De Compostela

de aplicacións móbil iOS e/ou

- Experiencia en análise , deseño

en hostalaría Moitas ganas

Descrición:

Debido á expansión de Indra

coñecementos e experiencia en

técnico e desenvolvemento, xestión

de aprender e crecer dentro

Software Labs tanto no ámbito

desenvolvemento de aplicacións

de equipos pequenos, aplicación de

da Compañía Dispoñibilidade

nacional como en internacional

móbil Android - Requisitos

metodoloxías de desenvolvemento

de traballar en canle noite e

nos últimos meses, a nosa

desexables: Coñecementos

. - Sólida base tecnolóxica en

fins de semana Mobilidade

compañía require incorporar

Drupal e Residencia en Santiago.

Plataforma Java e arquitecturas

xeográfica Carné conducir

novos profesionais. Buscamos

indefinido, xornada completa

orientadas a servizos. - Experiencia

•Contrato laboral en prácticas,

persoas interesadas en formar

con Hibernate , SQL, Spring,

cunha duración máxima de dous

parte dunha empresa líder en

ADMINISTRATIVO DE LICITACIONES

Spring MVC, Web Services,

anos, con posibilidade de pasar

INTERNACIONAL 19-09-2014

Ajax, JSP, Maven, Subversion,

a contrato indefinido segundo

Oferta publicada en: Infojobs.net

Eclipse, contornas Web, HTML

o desempeño/resultados e as

Enxeñeiros Superiores ou

Localidade:

Santiago De Compostela

5, CSS3, XML, Oracle.

posibilidades de carreira dentro da

Masters en Enxeñaría Informática

Descrición:

Preparación, a nivel administrativo,

indefinido, xornada completa

compañía. •Un paquete retributivo

ou Telecomunicacións -

moi atractivo onde, ademais

Coñecementos en JAVA-J2EE,

do salario basee + incentivos

Spring e HIBERNATE - Desexable

Requisitos:

Características:

Características:

dos requirimentos necesarios

Requisitos:

Clara vocación comercial e ganas

Características:

de aplicacións móbil Android
Características:

indefinido, xornada completa

tecnoloxías da información.
Requisitos:

- Enxeñeiros Técnicos, Grados,

para a presentación de ofertas

MOZO CON EXPERIENCIA EN HANDLING 19-09-2014

para organismos públicos

Oferta publicada en: Infojobs.net

experiencia en contornas de

internacionais. Buscamos persoas

Localidade:

Santiago De Compostela

desenvolvemento Eclipse, SVN e

proactivas, con alta capacidade de

Descrición:

IMPORTANTE EMPRESA DO

JIRA - Valoraranse coñecementos

organización e traballo en equipo.

SECTOR NECESITA INCORPORAR

en Javascript , JSPs, HTML 5 e

Mínimo Grado en Dereito,

MOZOS DE ALMACÉN CON

C.C. Políticas ou similar. Dous

EXPERIENCIA EN HANDLING PARA

anos en departamentos de

TRABALLAR NO AEROPORTO DE

licitacións internacionais. Inglés.

SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Imprescindible nivel Bilingüe.

DISPOÑIBILIDADE TOTAL E

Valorarase o coñecemento doutros
idiomas. Dominio do paquete Office
Características:

Requisitos:

calquera outra tecnoloxía web.
Características:

xornada completa

EXPERIENCIA PREVIA NO POSTO.
Requisitos:

xornada completa

MOZOS DE ALMACÉN CON
EXPERIENCIA EN HANDLING
. DISPOÑIBILIDADE TOTAL E
EXPERIENCIA PREVIA NO POSTO.

Características:

outros contratos,
xornada indiferente

O boletín de ofertas de emprego atópase dispoñible
en formato dixital a través da páxina web

axencialocaldecolocacion.org
Este servizo é meramente informativo. A Axencia Local de Colocación insire neste apartado, unha relación dalgunhas
das ofertas publicadas diariamente en portais web de emprego e nos xornais de ámbito local ou provincial de Galicia.
A Axencia Local de Colocación do Concello de Santiago de Compostela non ten ningunha vinculación coas empresas
titulares das ofertas difundidas, polo que non se fai responsable da veracidade do contido e características destas.
Aviso: Se o contacto coa empresa oferente implica chamar a un número con prefixo 80X, saiba que este ten unha
tarifa de custo especial moi superior á tarifa ordinaria, e que podería, polo tanto, tratarse dunha fraude.
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PERSOAL NOVO PARA DPTO MARKETING

ANALISTA PROGRAMADOR / A

XEFE-A DE CAIXAS E SERVIZO AO

COCIÑEIRA (03-11-2014)

E VENDAS 19-09-2014

JAVASCRIPT, HTML E PHP 19-09-2014

CLIENTE E POST-VENDA 19-09-2014

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Características:

Localidade:

Santiago De Compostela

Localidade:

Santiago De Compostela

Localidade:

Santiago De Compostela

Descrición:

+Atención a Clientes. +Promoción

Descrición:

Outsourcing e mantemento de

Descrición:

Organización de horarios

Requisitos:

mesón na zona de Santiago
Solicitudes:

Tfno.: 606757612

de servizos +Representación de

aplicacións; deseño de solucións

e supervisión do traballo

Entidade Bancaria. +Publicitar

propias; desenvolvemento

realizado en caixas asegurando

PROFESOR/A DE LETRAS (02-11-2014)

e comercializar TARXETAS

de aplicacións; implantación

o cumprimento do protocolo

Oferta publicada en: El Correo Gallego

GRATUITAS DE DESCONTO

de solucións a terceiros;

de empresa. Planificación de

Características:

de devandita entidade.

consultaría tecnolóxica e

descansos e vacacións Realización

Educación Secundaria Obrigatoria

subministros de hardware e

do asento contable de vendas e

-Dispoñibilidade horaria de Luns

software son as principais

control do área de contabilidade

a Venres -Xornada Completa

liñas de negocio da empresa

de clientes Previsión de cambio e

Enxeñeiro Técnico Seleccionamos

entrega de efectivo á empresa de

-Habilidades sociais-Absterse

un ANALISTA PROGRAMADOR

seguridade Responsable directa

CAMAREIRO/A (03-11-2014)

candidat@s que non queiran

/ A con experiencia de 2 anos

da atención ao cliente en tenda

Oferta publicada en: El Correo Gallego

TRABALLAR de face ao público.

con: - HTML. -JAVASCRIPT. -PHP

e no mostrador de post-venda

Características:

-Imaxe Profesional -Perfil atención

IMPRESCINDIBLE ENXEÑARÍA

Tramitación de altas, baixas,

a clientes e promotores comerciais

/ ENXEÑARÍA TÉCNICA.

finiquitos Selección, motivación

outros contratos, xornada completa

e formación do equipo Xestión e

-Incorporación Inmediata

Características:

Cociñeira con experiencia para

- CONTRATO LABORAL( NON

Requisitos:

Características:

MERCANTIL/NON AUTÓNOMOS)
- ALTA EN SEGURIDADE SOCIAL

CONSULTOR/A SENIOR FINANZAS 19-09-2014

- Promociones estables, a longo

Oferta publicada en: Infojobs.net

prazo - Formación práctica e

Localidade:

Santiago De Compostela

persoal - Incorporación inmediata -

Descrición:

Baixo a dependencia do Director

Requisitos:
Características:

Profesor/a de letras para
impartir asignaturas de
secundaria em academia

Solicitudes:

Enviar curriculum a
cumlaudece@gmail.com

Camareiro/a con experiencia en
restaurante. Valorarase inglés

Solicitudes:

Tfno.: 652620804

seguimento do orzamento do área.

COMERCIAIS 03-11-2014

Formación Profesional Grado

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Medio - Comercio e Marketing

Localidade:

Santiago

indefinido, xornada completa

Descrición:

6 comerciais para Securitas
Direct, soldo fixo, interesantes

de Proxectos, terá como misión

PELUQUERO/A 19-09-2014

principal participar nos proxectos

Oferta publicada en: Infojobs.net

Requisitos:

Coche propio, menores de 48 anos

COMERCIAL CON OU SEN EXPERIENCIA 19-09-2014

de consultaría de negocio que

Localidade:

Santiago De Compostela

Modo de contacto:

Enviar CV a seleccion.

Oferta publicada en: Infojobs.net

a empresa executa nos seus

Descrición:

Buscamos persoas apaixonadas

santiago@securitasdirect.es

Localidade:

Santiago De Compostela

clientes realizando proxeccións

pola alta calidade no servizo ao

ou chamar ao 981 568 431

Descrición:

FIDELIZACIÓN e ACTUALIZACIÓN

de contas anuais e cash flow,

cliente. Si es experto en barbaría

DE FACTURAS para clientes de

seguimento orzamentario e

e gustaríache formar parte dun

EMPRESAS e PARTICULARES.

control de tesoureira, negociación

gran equipo de profesionais no

Educación Secundaria Obrigatoria

con entidades financeiras

noso Salón ZAMUZ, podes ter unha

-Dispoñibilidade horaria de Luns

e administracións públicas,

oportunidade de desenvolvemento

a Venres -Xornada Completa

elaboración de plans estratéxicos

e crecemento connosco.

-Incorporación Inmediata

e plans de viabilidade, políticas de

-Habilidades sociais-Absterse

redución de gastos xerais, análises

Medio - Imaxe Persoal - Experiencia

OPERARIO/A DE MANTEMENTO AGRÍCOLA

candidat@s que non queiran

de vendas, cadros de mando, etc.

mínima 3 anos no área de

E FORESTAL (03-11-2014)

traballar de face ao público.

Todo co obxectivo de impactar

corte e peiteado. - Gústanos

Oferta publicada en: BOP de Pontevedra, nº 212,

-Dotes Comerciais -Imaxe

positivamente nos procesos de

que teña ganas de crecer

Profesional -ABSTERSE candidatos

negocio e a conta de resultados.

profesionalmente aprendendo.

Entidade:

Concello do Rosal

- Titulación superior en ADE,

- Apreciamos especialmente a

Características:

Contrato laboral temporal.

XEOGRÁFICA para traballar en

Económicas ou similar. - Experiencia

túa vocación no sector e a túa

Solicitudes:

Prazo de presentación de

SANTIAGO DE COMPOSTELA.

en postos de responsabilidade

paixón por dar un servizo de alta

600€ - 1.500€ bruto/mes

en departamentos Financeiros

calidade aos nosos clientes.

de duración determinada,

de empresa. - Visión transversal

12.000€ - 18.000€ bruto/

2 CONTRATOS CON CARGO A PROXECTO NO CENTRO

xornada completa

das empresas. - Valorable altos

ano de duración determinada,

DE INNOVACIÓN TECNOLÓXICA EN EDIFICACIÓN

coñecementos de inglés. -

xornada completa

E ENXEÑARÍA CIVIL (CITEEC) (11-2014)

Excelente ambiente de TRABALLO

Requisitos:

que NON teñan MOVILIDAD

Características:

Requisitos:

Requisitos:

Características:

comisións, alta no RXSS

Ofertas de Galicia

Formación Profesional Grado

do 3 de novembro de 2014

solicitudes: até o 13 de novembro.

SELECCIÓN CANDIDAT@S PARA

Imprescindible Dispoñibilidade

PROMOCIONES 19-09-2014

para desprazamentos

CONTRATO DE INVESTIGACIÓN PARA LICENCIATURAS

Entidade:

Universidade da Coruña

Oferta publicada en: Infojobs.net

frecuentes en todo o territorio

NA ÁREA DE CIENCIAS PURAS (-2014)

Características:

Postos: Enxeñeiro/a

Localidade:

Santiago De Compostela

galego. - Residencia en

Oferta publicada en: www.fundacionramondominguez.es

Descrición:

Promociones comerciais,

Santiago de Compostela.

Entidade:

Fundación Ramón Domínguez

27.000€ - 30.000€ bruto/ano

Solicitudes:

O prazo de presentación de

Fidelización de clientes e vendas,

Características:

para a CAMPAÑA DE NADAL.
Requisitos:

Características:

Oferta publicada en: www.udc.gal

indefinido, xornada completa

Educación Secundaria Obrigatoria

Informático/a e Enxeñeiro/a
de Camiños, canles e portos
Solicitudes:

O prazo de solicitudes

solicitudes permanecerá aberto

permanecerá aberto até o 8

até o 7 de novembro de 2014

de npovembro de 2014

-ABSTERSE CANDIDAT@S QUE

OPERARIO CADEA MONTAXE 19-09-2014

NON QUEIRAN TRABALLAR

Oferta publicada en: Infojobs.net

PERSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR (29-10-2014)

LICENCIADO/A OU GRADUADO/A

100X100 DE FACE O PÚBLICO

Localidade:

Santiago De Compostela

Oferta publicada en: DOG, nº 207, do 29 de

EN MATEMÁTICAS (11-2014)

-ORIENTACIÓN A TRABALLO

Descrición:

Selecciónase operario para

outubro de 2014

Oferta publicada en: www.udc.gal

POR OBXECTIVOS

cadea de montaxe de equipos de

Entidade:

USC

Entidade:

Universidade da Coruña

de duración determinada,

calefacción. Valórase experiencia

Características:

Convocado concurso público

Características:

Contrato con cargo a proxecto

xornada completa

en posto similar e coñecementos

para a contratación de persoal

en electrónica/electricidade.

docente e investigador (concurso

Formación Profesional Grado

número 3001/14-15).

permanecerá aberto até o 8

Aberto prazo de solicitudes ata

de npovembro de 2014

SELECCIONAMOS PROMOTORES 19-09-2014

Requisitos:

Oferta publicada en: Infojobs.net
Localidade:

Santiago De Compostela

Descrición:

Importante empresa no

Medio - Fabricación Mecánica
Características:

Solicitudes:

outros contratos, xornada completa

na Facultade de Informática
Solicitudes:

O prazo de solicitudes

o día 15 de Novembro de 2014.

TÉCNICO/A DE FPII (11-2014)

sector marketing, precisa

PROFESOR/A INTERINO/A NA ÁREA DE

Oferta publicada en: www.udc.gal

incorporar comerciais e

COÑECEMENTO DE DEREITO PENAL (29-10-2014)

Entidade:

Universidade da Coruña

promotores para ampliar o seu

Oferta publicada en: DOG, nº 207, do 29 de

Características:

Contrato con cargo a proxecto

departamento comercial en

outubro de 2014

na Facultade de Ciencias

sector enerxético e caridades.

Entidade:

USC

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

Solicitudes:

O prazo de presentación de

permanecerá aberto até o 8

Características:

- Xornada laboral completa

solicitudes permanecerá aberto

de npovembro de 2014

- Formación continua -

até o 17 de novembro de 2014

O prazo de solicitudes

CONTRATOS CON CARGO A PROXECTO NA

Contrato 6 meses con posible
renovación - Alta en SS

Solicitudes:

ESTETICISTA (03-11-2014)

OFICINA DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

Oferta publicada en: El Correo Gallego

DE INVESTIGACIÓN (OTRI) (11-2014)

Empresa:

Karymo Peluqueros

Oferta publicada en: www.udc.gal

Requisitos:

Esteticista com experiencia

Entidade:

Universidade da Coruña

Solicitudes:

Tfno.: 629.888.627

Características:

Licen. Áreas cientificas Ref.: 2014/
CP/133 FPII/T.S. Administración

XEFE/A DE COCIÑA (03-11-2014)

finanzas Ref.: 2014/CP/134

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Licenciados/as exp. Proxectos

Solicitudes:

Enviar curriculum ao

EU Ref.: 130 Licenciados/as

fax 981565986

exp. Proxectos EU Ref.: 131
Licenciatura en ADE Ref.: 132
Solicitudes:

O prazo de solicitudes
permanecerá aberto até o 8
de npovembro de 2014

3 \ boletín de ofertas de emprego

CONTRATOS CON CARGO A PROXECTO

XUÍZ DE PAZ TITULAR (29-10-2014)

TÉCNICO/A EN ATENCIÓN RADIOLÓXICA (-2014)

NO EDIFICIO DE SERVIZOS CENTRAIS DE

Oferta publicada en: BOP da Coruña, nº 207, do

Oferta publicada en: www.usc.es/

INVESTIGACIÓN (ESCI) (11-2014)

Empresa:

Infocitec SL

Oferta publicada en: www.udc.gal

Entidade:

Concello de Santiso

Localidade:

Pontevedra

Entidade:

Universidade da Coruña

Solicitudes:

O prazo de presentación de

Características:

Actividade da empresa:

Características:

Licenc. en Química Ref.: 2014/

solicitudes permanecerá aberto

recollida, tratamento e

CP/128 FPII/T.S. Laboratorio

até o 22 de novembro de 2014

eliminación de refugallos

29 de outubro de 2014

Ref.: 2014/CP/129
Solicitudes:

O prazo de solicitudes

XUÍZ DE PAZ TITULAR E SUBSTITUTO (28-10-2014)

AXENTE TELEFONICO DE FORMACION 19-09-2014

permanecerá aberto até o 8

Oferta publicada en: BOP da Lugo, nº 248, do

Oferta publicada en: Infojobs.net

28 de outubro de 2014

Localidade:

Vigo

Entidade:

Concello de Alfoz

Descrición:

A súa misión será informar,

Solicitudes:

Prazo de presentación de

asesorar, e matricular

INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN

solicitudes: 15 días hábiles

telefonicamente ou no noso

E AS COMUNICACIÓNS (CITIC) (11-2014)

contados a partir do 29 de outubro.

centro a persoas que se

de npovembro de 2014

CONTRATOS CON CARGO A PROXECTO NO CENTRO DE

Oferta publicada en: www.udc.gal

interesaron en realizar un curso.

Entidade:

Universidade da Coruña

PROFESOR/A DE APOIO CON DESTINO A PROGRAMA

A solicitudes de información

Características:

Licenc./Grao en titulacións

DE INTEGRACIÓN DO INMIGRANTE (30-10-2014)

dos interesados procederan de

experimentais Ref.: 126 CC.

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Empresariais ou similar Ref.:127

Entidade:

Concello de Burela

O prazo de solicitudes

Características:

O Concello de Burela Convoca

Superior Imprescindible

permanecerá aberto até o 8

proceso de selección para a

experiencia Comercial ..

de npovembro de 2014

contratación como persoal laboral/

Experiencia mínima de 2 anos

temporal dun/dunha profesor/a

en postos de venda telefónica

TÉCNICO PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 19-09-2014

DOUTOR/A EN QUÍMICA (11-2014)

de apoio con destino a programa

ou venda directa. Afeito

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: www.udc.gal

de integración do inmigrante.

traballar por obxectivos.

Localidade:

Ourense

Solicitudes até o 4 de novembro

Incorporación Inmediata.

Descrición:

TÉCNICO SUPERIOR EN

Solicitudes:

Entidade:

Universidade da Coruña

Características:

Contrato con cargo a proxecto

Solicitudes:

Solicitudes:

Características:

Formación Profesional Grado

10.000€ - 18.000€ bruto/ano

PREVENCIÓN DE RISCOS

indefinido, xornada completa

LABORAIS. Xestión de Carteira

na Facultade de Ciencias

ENXEÑEIRO/A DE PROXECTO / TÉCNICO/A DE

O prazo de solicitudes

MOSTRAXE PARA TRABALLOS DE INVESTIGACIÓN

permanecerá aberto até o 8

E REMEDIACIÓN DE SOLOS CONTAMINADOS (-2014)

XESTOR DE TELEMARKETING 19-09-2014

toda a Provincia de ORENSE. Para:

de npovembro de 2014

Oferta publicada en: www.usc.es/

Oferta publicada en: Infojobs.net

Implantación da Planificación

Empresa:

LITOCLEAN, S.L.

Localidade:

Vigo

Preventiva nas Empresas

Solicitudes:

Data límite de recollida dos CV:

Descrición:

A súa misión é contactar por

Asignadas Execucións de

teléfono cos potenciais clientes

Plans de Seguridade e Saúde

que solicitaron información dos

Avaliacións de Riscos e Seguridade

TRABALLADOR/A SOCIAL (11-2014)
Oferta publicada en: www.sanxenxo.es/
Entidade:

todo o territorio nacional.
Requisitos:

de Empresas Multisectorial en

Mércores, 05 de novembro de 2014

Organismo autónomo
Terra de Sanxenxo

1 PEDAGOGO/A OU PSICOPEDAGOGO/A (29-10-2014)

nosos cursos, identificar as súas

Industrial Medicións Hixiénicas

Contrato laboral temporal

Oferta publicada en: BOP de Pontevedra, nº 209,

necesidades para ofrecer os nosos

Avaliacións Ergonómicas

do 29 de outubro de 2014

servizos e presentarlle a mellor

e Psicosociais Manuais de

Entidade:

Concello de Cangas

opción para a súa formación. É

Características:

Convocatoria para a contratación

un posto ideal para profesionais

MONITOR/A DEPORTIVO (31-10-2014)

de persoal para a “Aula de

do Telemarketing que desexen

4 anos en posto similar Experto

Oferta publicada en: BOP de Ourense, nº 252, do

Estimulación de Nenos/as”

saírse do modelo platafórmico do

en Seguridade e Saúde Laboral

do Concello de Cangas

sector e desenvolver un traballo

Importantes dotes comerciais

O prazo de presentación de

de asesoramento personalizado.

e Don de xentes Capacidade de

Educación Secundaria Obrigatoria

Traballo e Organización Uso e

Experiencia comercial telefónica

manexo de programas informáticos

mínima de 2 anos. Perfil e autentica

de Prevención (Prevengos)

Características:

Sistema selectivo: oposición
Solicitudes:

Solicitudes até o día 4 de novembro

31 de outubro de 2014
Entidade:

Deputación de Ourense

Solicitudes:

Características:

Convocatoria para a contratación

solicitudes permanecerá aberto

laboral temporal polo

até o 8 de novembro de 2014

Requisitos:

procedemento especial de

Posgrao Experiencia mínima de

urxencia dun monitor deportivo

1 FISIOTERAPEUTA (29-10-2014)

experiencia demostrable en

Residencia Obrigatoria de

especialista en clases de ciclismo

Oferta publicada en: BOP de Pontevedra, nº 209,

venda telefónica, Telemarketing.

Ourense capital ou arredores.

do 29 de outubro de 2014

Afeito traballar por obxectivos

Dispoñibilidade de vehículo

interior, clases colectivas e monitor

Solicitudes:

Autoprotección e formación, etc.
Requisitos:

de sala cardio e pesas para o

Entidade:

Concello de Cangas

e consecución de resultados/

propio VALORÁSESE CARTEIRA

Pazo de Deportes “Paco Paz”.

Características:

Convocatoria para a contratación

vendas/comisións. Imprescindible

DE EMPRESAS Ou CONTACTOS

de persoal para a “Aula de

coñecementos informáticos a nivel

EMPRESARIAIS. Organización,

Estimulación de Nenos/as”

usuario. Ofrécese estabilidade

do Concello de Cangas

laboral e bo ambiente de traballo.

O prazo de presentación de

Incorporación inmediata.

Solicitudes até o día 5 de novembro

XUÍZ DE PAZ (31-10-2014)
Oferta publicada en: BOP de Lugo, nº 251, do

Solicitudes:

31 de outubro de 2014

solicitudes permanecerá aberto

Entidade:

Concello de Castroverde

até o 8 de novembro de 2014

Solicitudes:

Solicitudes até o día

Características:

Capacidade e Vontade de traballo.
Características:

18.000€ - 27.000€ bruto/ano
indefinido, xornada completa

10.000€ - 18.000€ bruto/ano
indefinido, xornada completa

COMERCIAIS PARA NOVA CAMPAÑA
GALEGA. 19-09-2014

1 MESTRE/A ESPECIALISTA EN AUDICIÓN E

DEPENDENTE/A 19-09-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

LINGUAXE, PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA OU

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

Ourense

XUÍZ DE PAZ (31-10-2014)

EDUCACIÓN ESPECIAL (29-10-2014)

Localidade:

Ferrol

Descrición:

Trátase dun traballo a Xornada

Oferta publicada en: BOP de Pontevedra, nº 211,

Oferta publicada en: BOP de Pontevedra, nº 209,

Descrición:

1. VENDA, información e

Completa para comercializar

do 29 de outubro de 2014

asesoramento dos produtos

produto tanto en Pymes como

18 de novembro

do 31 de outubro de 2014
Entidade:

Concello de Cercedo

Entidade:

Concello de Cangas

e servizos de Telefonía Móbil,

e Residencial. Non importa si

Solicitudes:

Solicitudes até o día

Características:

Convocatoria para a contratación

Fixa, Internet e TV dispoñibles en

non tes experiencia porque diso

de persoal para a “Aula de

tenda. 2. Garantir a satisfacción

encargámonos formarémosche

Estimulación de Nenos/as”

dos clientes da tenda. 3. Realizar

continuamente para que poidas

do Concello de Cangas

Facturas de venda, apertura e

alcanzar os teus obxectivos, e si

O prazo de presentación de

pechadura de caixa. 4. Realizar

deséxalo, darche a posibilidade de

30 de outubro de 2014

solicitudes permanecerá aberto

labores de postventa. 5.

Entidade:

Concello de Ribadeo

até o 8 de novembro de 2014

Organización e dinamización da

Solicitudes:

O prazo de presentación de

18 de novembro

XUÍZ DE PAZ (30-10-2014)
Oferta publicada en: BOP de Lugo, nº 250, do

Solicitudes:

franquicia. 6. Responsable da

solicitudes permanecerá aberto

LIMPADOR/A (-2014)

até o 17 de novembro de 2014

Oferta publicada en: BOP de Lugo, nº 249, do 29

orde, limpeza e estado da tenda
Requisitos:

de outubro de 2014

XUÍZ DE PAZ (30-10-2014)

Entidade:

Concello do Páramo

Oferta publicada en: BOP da Coruña, nº 208, do

Solicitudes:

O prazo de presentación de

30 de outubro de 2014

solicitudes permanecerá aberto

Entidade:

Concello de Camariñas

até o 5 de novembro de 2014

Solicitudes:

O prazo de presentación de
solicitudes permanecerá aberto
até o 18 de novembro de 2014

XUÍZ DE PAZ TITULAR (30-10-2014)
Oferta publicada en: BOP de Pontevedra, nº 209,
do 29 de outubro de 2014
Entidade:

Concello de Salvaterra de Miño

Solicitudes:

O prazo de presentación de
solicitudes permanecerá aberto
até o 15 de novembro de 2014

promocionar dentro da empresa.
Requisitos:

Características:

Educación Secundaria Obrigatoria
Don de xentes Boa imaxe

Características:

900€ - 1.800€ bruto/me

Formación Profesional

de duración determinada,

Grado Superior

xornada completa

10.000€ - 15.000€ bruto/ano
xornada parcial - indiferente

boletín de ofertas de emprego / 4

CALIDADE 19-09-2014

COMERCIAL CON EXPERIENCIA NO

ENXEÑEIRO ESP. MECÁNICA 19-09-2014

DEPENDENTE MOVISTAR 19-09-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

SECTOR DE PESCA 19-09-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

Lugo,

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

Ferrolterra

Localidade:

Descrición:

-Implementación e xestión en

Localidade:

Vigo

Descrición:

A nosa empresa busca un

sistemas de calidade. -Análise

Descrición:

As súas principais funcións serán

ENXEÑEIRO que formará parte

de datos, para a obtención de

manter e ampliar a carteira de

do departamento de operacións

dos produtos e servizos Movistar

datos de indicadores e obxectivos

clientes, xestión de compras e

e responsabilizarase de distintas

Fixo e Móbil, seguindo o protocolo

para realización de informes.

vendas e tarefas administrativas

tarefas. Destacan a organización

de actuación establecidos pola

-Seguimento e medición de todos os

do departamento comercial.

e control dos programas de

compañía. - Implantación das

Educación Secundaria

mantemento preventivo dos

políticas de visual merchandising

-Acreditación de normativas ISO e

Obrigatoria Polo menos cinco

vehículos da flota, seguimento e

- Control de Stocks - Control

OHSAS. -Preparación de auditorías.

anos de experiencia recente

análise do mantemento correctivo,

Diplomado Experiencia previa

como comercial de produtos de

control de documentación e

de 2 anos na implantación,

pesca. Incorporación inmediata

trámites administrativos da

Medio - Comercio e Marketing

seguimento, xestión e acreditación

Valórase nivel alto de inglés ou

flota, elaboración e mantemento

Perfil dinámico e operativo,

de normativas de calidade

francés Experiencia en xestión

dos inventarios da flota, velar

con capacidade para traballar

(ISOS, OHSAS). -Formación en

administrativa das vendas

polo cumprimento de normas

de forma autónoma e en equipo

30.000€ - 33.000€ bruto/ano

e procedementos externos

Acode afeita traballar por

e internos, coordinación e

obxectivos. Persoa con forte

OPERARIO CONSERVERA ATUN

supervisión do sistema de xestión

motivación cara ao crecemento

CONXELADO / MATARIFE 19-09-2014

e control dos custos da flota,

profesional Flexibilidade horaria

POSTOS CARA O PÚBLICO/ PROMOCIONES 19-09-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

supervisión e autorización das

Dispoñibilidade de mobilidade

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

Salnés

reparacións máis relevantes,

Localidade:

A Coruña

Descrición:

SYENRGIE ETT selecciona

detección e negociación con talleres

Descrición:

Seleccionamos 6 persoas

persoal para importante empresa

externos para asistencia a flota,

entre 24 e 45 anos para cubrir

conserveira localizada na zona

apoio na organización e supervisión

varios postos no departamento

do SALNES, para desempeñar

dos talleres propios, realización de

PROFESOR DE SISTEMAS OPERATIVOS 19-09-2014

de márketing e vendas.

o posto de LIMPEZA/PELADO

informes técnicos, apoio na análise

Oferta publicada en: Infojobs.net

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

de ATUN CRU/CONXELADO.

e determinación das características

Localidade:

Culleredo

Características:

600€ - 1.200€ bruto/mes outros

- Posuír o carné de Manipulador de

dos equipos a adquirir, detección

Descrición:

Acadomia, líder europeo en ensino

Alimentos. - Residir en zona Salnés.

das tendencias do mercado, análise

a domicilio, selecciona profesor

- Ter experiencia na limpeza/

e propostas de mellora, etc.

de Sistemas Operativos, nivel

Enxeñeiro Técnico - Industrial,

Grado de Enxeñaría Informática,

procedementos das certificacións.

Requisitos:

normativas (ISO, OHSAS)
Características:

Requisitos:

Características:

de duración determinada,
xornada completa

Requisitos:

contratos, xornada completa

Santiago, Padrón, Boiro,
Noia, Ribeira

Descrición:

- Asesoramento Comercial e Venda

de Obxectivos e Vendas
Requisitos:

Formación Profesional Grado

xeográfica Manexo de Informática.
Características:

18.000€ - 24.000€ bruto/ano
indefinido, xornada indiferente

OPERARIOS/AS LIÑA PRODUCIÓN

pelado de Atún ou como Matarife

ALIMENTACIÓN 19-09-2014

ou carniceiro (despezando).

especialidade en Mecánica

para impartir clases no domicilio

900€ - 1.200€ bruto/mes de

- IMPRESCINDIBLE nivel

do alumno. O perfil requirido é

Oferta publicada en: Infojobs.net

Características:

Requisitos:

Localidade:

Cambre

duración determinada, xornada

avanzado de EXCEL -

o de Enxeñeiro, con experiencia

Descrición:

EUROFIRMS ETT necesita

intensiva - indiferente

IMPRESCINDIBLE dominio de

demostrable en clases particulares

INGLES - Capacidade executiva

e capacidade para levar a cabo
o posto especificado. Ofrécese

operarios/as para empresa
situada en Cambre , para

TITULADOS CFGS DESENVOLVEMENTO

e organizativa - Capacidade

realizar manipulado e envasado

DE APLICACIÓNS 19-09-2014

de análise Características:

de peixe en liña de produción.

Oferta publicada en: Infojobs.net

xornada completa

Posibilidade de posto estable

Localidade:

A Coruña

Educación Secundaria

Descrición:

Debido á expansión de Indra

ATENCION AO CLIENTE.CAMPAÑA ESTABLE 19-09-2014

Obrigatoria Experiencia en

Software Labs tanto no ámbito

Oferta publicada en: Infojobs.net

alimentación ou en liña de

nacional como en internacional

Localidade:

Vigo

CONSULTOR/A LABORAL 19-09-2014

produción(alimentación, téxtil

nos últimos meses, a nosa

Descrición:

Emprego de atención ao cliente

Oferta publicada en: Infojobs.net

ou similares) Persoa dinámica,

compañía require incorporar

con atención a particulares,

Localidade:

A Coruña

traballadora, afeita a traballos

novos profesionais. Buscamos

Pymes e en eventos..

Descrición:

- Xestión laboral (contratos,

con esforzo físico Incorporación

persoas interesadas en formar

inmediata Dispoñibilidade horaria

parte dunha empresa líder en

- IMPRESCINDIBLE Dispoñibilidade

Vehículo propio Residencia

tecnoloxías da información.

a xornada COMPLETA. -

- Ciclo de Grado Superior en

Incorporación inmediata. - Dotes

- Requírese unha experiencia

900€ - 1.200€ bruto/

Desenvolvemento de Aplicacións

comunicativas. - Boa imaxe.

mínima de 5 anos na administración

mes xornada completa

Informáticas - Coñecementos en

12.000€ - 18.000€ bruto/

de recursos humanos. - Amplos

JAVA-J2EE, Spring e HIBERNATE

ano de duración determinada,

coñecementos do área de

HIGIENISTA DENTAL 19-09-2014

- Desexable experiencia en

xornada completa Traballo a

dereito laboral. - Carné de

Oferta publicada en: Infojobs.net

contornas de desenvolvemento

xornada completa de Luns a

Localidade:

Tui

Eclipse, SVN e JIRA - Valoraranse

Venres, con contrato laboral de

Descrición:

En dependencia directa do Director

coñecementos en Javascript

6 meses (con grandes opcións de

de Clínica, responsabilizarase

, JSPs, HTML 5 e calquera

renovar) e ALTA na Seguridade

PERSOAL PARA NOVAS CAMPAÑAS 19-09-2014

do mantemento e a organización

outra tecnoloxía web.

Social desde o primeiro día.

Oferta publicada en: Infojobs.net

Requisitos:

en Coruña ou arredores
Características:

dos gabinetes, a asistencia ao

Requisitos:

Requisitos:

Características:

Requisitos:

Características:

incorporación inmediata.
Requisitos:

Diplomado

Características:

outros contratos, xornada
parcial - tarde

Educación Secundaria Obrigatoria

xornada completa

altas, baixas, Seguridade
Social, nóminas…)
Requisitos:

conducir. - Vehículo propio.
Características:

xornada completa

Localidade:

Lugo

Descrición:

Trátase dun traballo a Xornada

odontólogo en todos os actos

COMERCIAL 19-09-2014

clínicos, a distribución de

Oferta publicada en: Infojobs.net

Completa para comercializar

tempos de tratamento así como

Localidade:

Lugo

produto tanto en pymes como

da actualización do arquivo

Descrición:

Necesítase comercial con

en residencial. Non importa si

de pacientes. Igualmente

experiencia en seguros e venda

non tes experiencia porque diso

encargarase de realizar as

de servizos administrativos.

encargámonos/encargámonos nós,

limpezas e blanqueamentos

Preferiblemente coñecedor

formarémosche continuamente

dentais que lle sexan asignados.

do sector agrario en Galicia

para que poidas alcanzar os

- Formación en F.P. Superior

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

teus obxectivos, e si deséxalo,

de Hixiene Buco-Dental -

Características:

xornada indiferente

darche a posibilidade de

Experiencia previa en limpezas
bucodentais, blanqueamentos,

promocionar dentro da empresa.
Requisitos:

curas e toma de impresións.
12.000€ - 15.000€ bruto/

Educación Secundaria
Obrigatoria Don de xentes - Boa

- Orientación ao paciente
Características:

Diplomado - Relacións Laborais

imaxe - Gañas de aprender.
Características:

900€ - 1.500€ bruto/mes

ano de duración determinada,

de duración determinada,

xornada completa

xornada completa

5 \ boletín de ofertas de emprego

CAMAREIRO/A 19-09-2014

PROMOTORES MEDIA XORNADA 19-09-2014

CONSULTOR/A BANCA PERSOAL 19-09-2014

SUBDIRECTOR/A MARÍTIMO PORTUARIO 19-09-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

A Coruña

Localidade:

Vigo

Localidade:

Vigo

Localidade:

Pontevedra E Norte De Portugal

Descrición:

Buscamos camareiro/encargado,

Descrición:

Bacharelato

Descrición:

O Consultor de Banca Persoal

Descrición:

-Coordinación das demandas

novo, con experiencia mínima

Requisitos:

Establecer un diálogo coas persoas,

ten como obxectivo crear unha

e necesidades dos clientes.

de 2 anos para un novo proxecto

explicarlles os proxectos e a

carteira de clientes, atendela

-Seguimento, control e

hostaleiro enfocado cara á cociña

importancia da súa colaboración

e desenvolvela. O Consultor de

organización do proceso de

internacional e situado na zona

e así conseguir facerlles socios

Banca Persoal é o interlocutor

carga/descarga, recepción,

de Rúa A Torre na cidade da

da ONG que representes. Para

de referencia entre os clientes e

almacenamento e entrega de

Coruña. Valórase profesionalidade

este traballo non é necesario

a entidade. A responsabilidade

mercancías. -Contratar e distribuír

e capacidade de xestión

que sexas un bo comercial,

do Consultor de Banca Persoal

ao persoal necesario para a

Formación Profesional

xa que nós encargámonos/

é asesorar financeiramente aos

realización das operacións, así

Grado Superior

encargámonos de darche unha

clientes, asegurando que en todo

como xestionar partes de traballo

900€ - 1.200€ bruto/mes

formación apropiada para ser un bo

momento as propostas que se lles

e/ou incidencias. Distribución

de duración determinada,

promotor de socios especialmente

suscitan se adecúan realmente a o

dos medios mecánicos para as

xornada completa

enfocado cara ás ONG

seu perfil, as súas necesidades e

diferentes operacións. -Vixiar

- Contrato Laboral Indefinido

expectativas. O Consultor de Banca

o cumprimento das medidas

DIRECTOR RRHH 19-09-2014

desde o primeiro día con alta

Persoal de Banco Mediolanum

de seguridade, así como dos

Oferta publicada en: Infojobs.net

na Seguridade Social. - Salario

dispón dunha amplísima gama de

procedementos portuarios,

Localidade:

Vigo

basee + excelentes incentivos

produtos e servizos bancarios,

aduanas, etc. -Identificar, captar e

Descrición:

-Área de Relacións Laborais:

= Promedio 700-1250 Euros /

capaces de responder a calquera

xestionar novas oportunidades de

Negociación con sindicatos,

mes! - Excelente ambiente de

esixencia dun aforrador.

negocio. Participar directamente

conflitos, etc. -Administración de

traballo. - Media xornada laboral,

Titulados en disciplinas

no desenvolvemento de negocio

persoal: xestión da nómina, altas,

4 horas ao día polas mañás (20

económicas ou financeiras

e visitas a grandes contas.

baixas. -Selección de persoal.

horas á semana). - Formación

ou persoas con experiencia

-Asesoramento especializado

-Formación e desenvolvemento.

continua por parte da empresa.

no sector financeiro (banca,

para cada cliente, explicando

xestoras de fondos, seguros,

as posibilidades de empresa en

Requisitos:
Características:

Características:

Requisitos:

Requisitos:

Titulado de Grado Superior
preferiblemente en Dereito.

ADMINISTRADOR/TÉCNICO DE SISTEMAS 19-09-2014

etc.). Forte espírito empresarial

función das súas necesidades.

Inglés Valorable. Galego moi

Oferta publicada en: Infojobs.net

para desenvolver coa entidade,

-Elaboración de propostas a

valorable. Office a nivel de Usuario

Localidade:

Ferrol

e como profesional autónomo

medida das necesidades de cada

e algún programa de nóminas.

Descrición:

Buscamos a unha persoa para

cunha relación de exclusividade,

cliente. -Estudos de potenciais

incorporar ao noso equipo para

a actividade de asesor financeiro.

novos mercados. -Seguimento

o departamento de sistemas

Predisposición e vontade de

continuo e presentación de

estudos de Ciclo Superior de

establecer relacións a longo prazo

obxectivos tanto cualitativos como

Oferta publicada en: Infojobs.net

Administración de sistemas

cos clientes. Prol actividade e

Localidade:

Catoira

informáticos (ou superior), con

espírito de atención ao cliente.

Descrición:

Responsabilizaráseche da apertura,

experiencia ou coñecementos

Aínda que non é imprescindible,

Civil, Enxeñaría Técnica Naval,

mantemento e idealización das

(demostrables) en administración

valorarase a certificación EFPA.

Industrial, preferiblemente.

contas de gran distribución

de contornas Windows (servidores

outros contratos, xornada completa

-Formación complementaria en

asignadas, onde che permitirá

e estacións de traballo), directivas

involucrarche nun apaixonante reto

de grupo, seguridade, migracións,

PROGRAMADOR JAVA 19-09-2014

marítimo, MBA -Experiencia

comercial. Negociarás promociones

despregues… Imprescindible ser

Oferta publicada en: Infojobs.net

mínima: Polo menos 4 anos

rexionais e locais para incentivar

unha persoa comunicativa, con

Localidade:

A Coruña

en sector marítimo, loxístico,

a venda, mellorar a visibilidade,

ganas de aprender e superarse día a

Descrición:

Grupo Solutio selecciona

transporte. -Imprescindible Nivel

seguimento da introdución da

día, con facilidade para traballar en

Programadores JAVA para

Moi alto de inglés (C1) e valorarase

gama negociada en central en

equipo e asumir responsabilidades.

traballar en importante empresa

outros idiomas. -Buscamos

1.200€ - 1.500€ bruto/mes

multinacional situada na Coruña.

profesionais con capacidade para

Requisitos:

Formación Profesional Grado Medio

dirixir persoas, capacidade de

Características:

de duración determinada,

negociación, orientación ao cliente

xornada completa

e traballo en equipo, humildade,

Características:

indefinido, xornada completa

COMERCIAL GRAN DISTRIBUCION 19-09-2014

cada un dos puntos de venda

Requisitos:

Características:

coas principais contas. Contarás

indefinido, xornada completa

con experiencia na distribución

Requisitos:

-Formación: Náutica, Mariña

loxística, navegación, transporte

alimentaria, e no desenvolvemento

STORE MANAGER GRAN SUPERFICIE

de actuacións de Trade Marketing

DE MODA 19-09-2014

e xestión promocional. Con esta

Oferta publicada en: Infojobs.net

TÉCNICO HELPDESK 19-09-2014

oferta de emprego contribuirás

Localidade:

Ourense

Oferta publicada en: Infojobs.net

ao crecemento e fortalecerás o

Descrición:

esforzo, capacidade de traballo
Características:

xornada completa

-Xestión dunha gran superficie

Localidade:

Vigo

FINANCEIRO/A – CONTABLE 19-09-2014

aspecto comercial da compañía.

de venda. -selección, formación

Descrición:

Manpower está recrutando

Oferta publicada en: Infojobs.net

Pensamos nun Licenciado ou

e animación do equipo a cargo.

técnicas/vos Helpdesk para

Localidade:

A Coruña

Diplomado, con dominio do

-Xestión da conta de explotación.

unha importante empresa

Descrición:

Xestión da contabilidad da

inglés e outra lingua ademais do

-Garantir o cumprimento dos ratios

situada en Vigo do líder do

empresa, tanto financeira como

español, que posúa un alto nivel

económicos. -Garantir a fiabilidade

sector das telecomunicacións

analítica. Control do cash flow.

de interlocución, que aporte unha

do stock. -Garantir o cumprimento

para proporcionar asistencia

Control de custos, orzamentos.

experiencia previa mínima de tres

dos procedementos establecidos.

telefónica a usuarios, diagnóstico

Elaboración de informes.

Diplomado -Imprescindible

e solución de incidencias.

Confección de reportes financeiros,

Formación Profesional Grado

asentos contables, liquidación de

Superior - Informática

impostos. Xestión e negociación

outros contratos, xornada

bancaria: Descontos,anticipos,

anos na negociación e apertura

Requisitos:

de clientes e con capacidade

experiencia é dirección de punto de

para traballar con certo grado de

venda grande e dirección de equipos

independencia. Deberás contar

de máis de 30 persoas. -manexo

con experiencia na xestión de

dunha conta de explotación .

análise de datos comerciais (bo

-Flexibilidade xeográfica.

manexo de Excel), clara orientación

Características:

Características:

cuantitativos de resultados.
Requisitos:

Características:

Requisitos:
Características:

parcial - indiferente

períodos de cobros, pagos…
Requisitos:

• indefinido, xornada indiferente

Diplomatura ou licenciatura
en económicas , empresariais,

a obxectivos, afeito a ritmos

dirección e administración

esixentes e competitivos.

de empresas. Experiencia

21.000€ - 27.000€ bruto/ano

en posto similar. Dominio

indefinido, xornada completa

de SAGE LOGIC CLASS
Características:

indefinido, xornada completa

TELEOPERADORA/OR VENDA 19-09-2014
Oferta publicada en: Infojobs.net
Localidade:

Vigo

Descrición:

Manpower está recrutando axentes
telefónicos para unha importante
empresa situada en Vigo do líder
do sector das telecomunicacións.
As funcións a realizar son de
emisión e recepción de chamadas.

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

Características:

xornada parcial - indiferente
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VISITADOR DE EMPRESAS 19-09-2014

COMERCIAIS 03-11-2014

COMERCIAIS 02-11-2014

COMERCIAL 19-09-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: El Progreso

Oferta publicada en: Le Región

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

A Coruña

Localidade:

Lugo

Requisitos:

Experiencia, carteira de

Localidade:

Vigo

Descrición:

Seleccionamos 4 visitador@s

Características:

Soldo de 1000€ fixos, alta no

clientes, de 20 a 30 anos, don

Descrición:

Necesítase comercial con

RXSS, comisións e incentivos

de xente, boa presenza

experiencia no sector da

Formación a cargo da empresa,

construción para ampliar a

de empresa. Consultaría e
asesoramento. Non se require

Modo de contacto:

Interesados chamar ao 982 263

Características:

experiencia. Interesantes

772 ou enviar CV a seleccion.

xornada de luns a venres,

nosa carteira de clientes,

CONDICIÓNS económicas e bo

lugo@securitasdirect.es

alta no RXSS, comisións

autónomo con posibilidade a

Modo de contacto:

ambiente de traballo. Toda Galicia.
Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

COCIÑEIRO E CAMAREIRO 03-11-2014

Características:

1.500€ - 3.000€ bruto/mes outros

Oferta publicada en: El Progreso

contratos, xornada completa

Modo de contacto:

BILINGUAL EXECUTIVE ASSISTANT 19-09-2014

Enviar CV a
recursoshumanos@amoresl.com

Formación Profesional Grado
Superior Carné de conducir,

Presentarse en Restaurante

DEPENDENTAS E AXUDANTES 02-11-2014

Campos, Rúa Nova 4,

Oferta publicada en: La Región

de 11:00 a 13:00H

Localidade:

Ourense

Descrición:

Necesítanse dependentas

Oferta publicada en: Infojobs.net

incorporación na empresa.
Requisitos:

boa presenza, don de xentes e
boas habilidades de venda.
Características:

xornada completa

Localidade:

A Coruña

CAMAREIRA 03-11-2014

e axudantes para tenda

COMERCIAL VEHÍCULOS INDUSTRIAIS 19-09-2014

Descrición:

-Xestión da axenda do equipo

Oferta publicada en: El Progreso

de alimentación

Oferta publicada en: Infojobs.net

directivo da oficina. -Filtro de

Localidade:

Zona Terra Chá

Interesadas enviar CV ao fax 981

Localidade:

A Coruña

chamadas. -Organización de

Modo de contacto:

Chamar ao 677 347 098

784 902 ou rrhh@cpais.net

Descrición:

Encargaráseche de recibir

Modo de contacto:

viaxes e reunións nacionais e

aos clientes, presentarlles

internacionais. -Elaboración de

CAMAREIRA 02-11-2014

COMERCIAIS 03-11-2014

propostas económicas. Realizarás

presentacións corporativas.

Oferta publicada en: El Progreso

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

renovacións de contratos.

-Realización de traducións.

Descrición:

Camareira para comedor,

Localidade:

A Coruña

Captarás novos clientes para a

imprescindible experiencia

Descrición:

Comerciais Securitas Direct

compañía. Asesorarás ao cliente

Deixar CV en Restaurante Porta

Características:

Soldo de 1000€ fixos, alta no

en canto a vehículos industriais.

RXSS, comisións e incentivos

Participarás en reunións co

-Redacción de cartas, informes
e documentos. -Organización

Modo de contacto:

e xestión de asuntos persoais.

da Estación, Ronda Muralla 54.
Modo de contacto:

-Tarefas administrativas de

Requisitos:

Chamar ao 981 638 166

carácter xeral. -Colaborar na

PERSOAL PARA GRANXA 02-11-2014

ou enviar CV a seleccion.

xestión de custos por proxectos

Oferta publicada en: El Progreso

coruña@securitasdirect.es

e na relación cos clientes.

Descrición:

Formación Profesional Grado

Jfede Vendas Rexional.
Requisitos:

Bacharelato Experiencia comercial
demostrable en concesionario de

Necesítase persoal para traballar

vehículos industriais ou empresas

en granxa de vacas de leite

AUXILIAR DE MARKETING E DESEÑO

Superior -Imprescindible nivel

Requisitos:

Experiencia

GRÁFICO 03-11-2014

moi alto de inglés, valorándose

Modo de contacto:

Chamar ao 699 295 169

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

de aluguer e vehículos ou similar.
Características:

xornada completa

Localidade:

A Coruña

PROMOTORES 19-09-2014

-Dominio MS Office -Experiencia

PERSOAL PARA GRANXA 02-11-2014

Requisitos:

Experiencia

Oferta publicada en: Infojobs.net

de polo menos 3 anos en posto

Oferta publicada en: El Progreso

Características:

Media xornada

Localidade:

A Coruña

de soporte similar; -Formación

Localidade:

Persoal para granxa

Modo de contacto:

Chamar ao 981 918 418

Descrición:

Importante empresa no sector

en Secretariado; sen descartar

Descrición:

Necesítase señora ou matrimonio

coñecemento doutros idiomas.

outras titulacións. -Persoa

marketing, precisa incorporar

para granxa de cría de raza rubia

COMERCIAIS PARA CONCESIONARIO 03-11-2014

comerciais e promotores para
ampliar o seu departamento

dinámica entusiasta e proactiva.

Requisitos:

Imprescindible referencias

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Con habilidades para a achaiadura,

Modo de contacto:

Chamar ao 699 295 169

Localidade:

A Coruña

Descrición:

Incorporación inmediata,

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

Características:

- Xornada laboral completa

innovación, motivación, discreción.

comercial en diversos sectores.

Boas relacións interpersoais

CHÓFER-REPARTIDOR 02-11-2014

formación a cargo da empresa,

xornada completa

Oferta publicada en: El Progreso

soldo fixo máis comisións,

- Formación continua -

Requisitos:

Carné de primeira máis CAP.

coche a cargo da empresa

Contrato 6 meses con posible

DISEÑADOR/A DE INTERIORES 19-09-2014

Características:

Para zona A Coruña e Lugo

Requisitos:

Experiencia mínima de 3 anos

renovación - Alta en SS

Oferta publicada en: Infojobs.net

Modo de contacto:

Chamar ao 666 397 694

Modo de contacto:

Enviar CV a Rúa Durán Loriga

Características:

nº2, 2º. 15003. A Coruña.

STORE MANAGER 19-09-2014

Referencia:”Vendedor”

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

A Coruña

Descrición:

Serás responsable da realización de

RAPÁZ PARA LAVADO DE CAMIÓNS 01-11-2014

solucións creativas aos problemas

Oferta publicada en: El Progreso

espaciais a través do deseño e

Requisitos:

Experiencia

CONSULTOR BI-POWERCENTER 19-09-2014

creatividade, da elaboración de

Modo de contacto:

Chamar ao 606 952 573

Oferta publicada en: Infojobs.net

de desempeñar as seguintes

Localidade:

A Coruña

funcións: - Control de obxectivos

Descrición:

Analizar e desenvolver proxectos

económicos. - Xestión de

ofertas técnicas e orzamentarias,

Lugo

Descrición:

A persoa seleccionada encargarase

do desenvolvemento creativo

COMERCIAIS 03-11-2014

de proxectos de interiorismo

Oferta publicada en: La Región

Business Intelligence, realizando:

e equipamento integral, da

Localidade:

Ourense

- Constante relación co cliente. -

negociación con provedores,

Descrición:

Comerciais Securitas Direct

Xestión de requisitos - Análises

polo menos DOUS ANOS en posto

da supervisión e entrega

Requisitos:

Menores de 45 anos, coche propio

funcionais - Especificacións

similar - Residir na provincia

de obra, e outras tarefas

Características:

Soldo fixo de 1000 máis comisións,

técnicas - Procesos de

do posto vacante. - Afeito

alta no RXSS, promoción interna

desenvolvemento para a extracción

traballar por obxectivos. - Perfil

Enviar CV a seleccion.

e transformación da información

Fundamentos da Arquitectura /

ourense@securitasdirect.es

con ferramentas de ETL’s .

Grado en Deseño de Interiores

ou chamar ao 988 392 719

relacionadas co posto.
Requisitos:

Localidade:

Grado - PCEO Grado en

Modo de contacto:

Requisitos:

persoal . - Xestión de produto.
Requisitos:

Bacharelato - Experiencia de

comercial. - Boa presenza.
Características:

outros contratos, xornada completa

Formación Profesional Grado
Superior - Informática Consultor

MÉDICO XERAL EXPERIENCIA EN EMPRESA 19-09-2014

PINTOR OFICIAL 30-11-2014

Senior PowerCenter con polo

Oferta publicada en: Infojobs.net

PERRUQUEIRA 03-11-2014

Oferta publicada en: La Región

menos 3 anos de experiencia. O

Localidade:

Coruña

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

Descrición:

Pintor oficial de primeira para

candidato debe posuír ademais:

Descrición:

REALIZACIÓN Recoñecementos

taller de chapa e pintura

- Gran capacidade de Análise

Médicos, planificacións,

Chamar ao 620 230 775

e perfil moi técnico. - Amplos

memorias e todas aquelas

coñecementos de programación

actividades relacionadas

COMERCIAIS 03-11 2014

de BBDD con SQL. - Deseño e

con Vixilancia da Saúde de

DEPENDENT@S 03-11-2014

Oferta publicada en: La Región

implantación de solucións de

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

Requisitos:

Comerciais para Allaríz, Xinzo,

Business Intelligence baseadas en

O Barco, Verín. O Carballiño

PowerCenter . - Deseño e axuste

Cirurxía. - Desexable Máster en

Características:

Requisitos:

xornada completa

Máis de 3 anos de experiencia,
menor de 30 anos

Modo de contacto:

Descrición:
Modo de contacto:

Modo de contacto:

Chamar ao 619 067 256

Dependent@s para tenda de

- Licenciatura en Medicina e

roupa e complementos

Características:

Alta no RXSS, media xornada

de modelos, despregues entre

Prevención de Riscos laborais. -

Chamar ao 644 383 972

Modo de contacto:

Enviar CV a

contornas. - Procesos ETL con

Experiencia preferiblemente de

1.ofertaempleo@gmail.com

PowerCenter . - Coñecementos

polo menos 2 anos en Servizo de

en pases e despregues entre

Prevención Alleo. - Permiso de
conducir e coche propio. - Xornada

COMERCIAIS 03-11-2014
Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

COMERCIAIS 03-11-2014

contornas. - Amplos coñecementos

Localidade:

Vigo

Oferta publicada en: La Región

de programación de bases

Descrición:

Comerciais Securitas Direct

Descrición:

Comerciais para venda de

de datos: SQL - Construción

Requisitos:

Menores de 48 anos

sistemas de seguridade

de Etl’s con PL/SQ.

Características:

Soldo fixo de 1000€ máis

Modo de contacto:

acordo á normativa vixente.
Requisitos:

Modo de contacto:

Preguntar por Luis ao 633 639 463

Características:

xornada completa

laboral: Intensiva - Mañá
Características:

indefinido, xornada intensiva - mañá

COMERCIAIS 03-11-2014

comisións, promoción interna

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Enviar CV a seleccion.

Localidade:

Pontevedra

vigo@securitasdirect.es ou

Requisitos:

Imprescíndible coche

chamar ao 986 213 506

Modo de contacto:

Chamar ao 696 444 647

CAMAREIRA 03-11-2014
Oferta publicada en: El Progreso
Descrición:

Quenda de tarde

Modo de contacto:

Chamar ao 647 437 857
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COMERCIAIS, ENXEÑEIRO, TÉCNICO APROVISAMENTO,

CAMARERIAS 02-11-2014

ENCARGADO DE OBRA CLIMATIZACIÓN

DESARROLLADOR PHP SYMFONY (H/M) 19-09-2014

VENDEDORES, PERSOAL ALMACÉN 02-11-2014

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

FRIGORISTA 19-09-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade:

Bergantiños

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

Vigo

Localidade:

A Coruña

Descrición:

Camareiras para cafetaría

Localidade:

A Coruña

Descrición:

Mantemento e desenvolvemento

Descrición:

SALTOKI empresa líder

Modo de contacto:

Enviar CV a

Descrición:

- Montaxe de sistemas eléctricos e

de aplicacións de marketing online,

de regulación e control asociados

polo que son imprescindibles

ás instalacións frigoríficas,

coñecementos en SEO, experiencia

en subministracións para

camarerasvimianzo@gmail.com

instalacións, selecciona persoal
Requisitos:

Características:
Modo de contacto:

Imprescindible procedencia

REPARTIDORA PARA PANADERÍA 02-11-2014

de climatización e ventilación,

ou experiencia en sectores

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

en condicións de calidade e

da fontanaría, calefacción,

Localidade:

Bergantiños

seguridade, asegurando o seu

Medio – Informática Experiencia

climatización, electricidade

Requisitos:

Experiencia

funcionamento. - Medición dos

en desenvolvemento con

ou similares

Modo de contacto:

Chamar ao 620 902 038

parámetros e realización das

Symfony2 Experiencia en SEO

probas e verificacións, tanto

Experiencia en desenvolvemento

Formación a cargo da empresa,

de usuario e deseño de interfaces.
Requisitos:

Formación Profesional Grado

contrato indefinido

ADMINISTRATIVO-COMERCIAL 02-11-2014

funcionais como regulamentarias

de frontend (UX/UI) Experiencia

Interesados enviar CV

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

das instalacións, para comprobar

en administración de sistemas

con fotografía recente

Localidade:

Zona Brión e comarca

e axustar o seu funcionamento.

a rrhh@saltoki.es

Descrición:

Administrativo-comercial

- Localización e diagnóstico

para axencia de seguros

das disfuncións dos equipos

Enviar CV ao Apartado de

e elementos das instalacións,

Correos 41. 15220. Ames.

utilizando os medios apropiados

COMERCIAIS CON VISITAS CONCERTADAS 19-09-2014

e aplicando os procedementos

Oferta publicada en: Infojobs.net

PROMOTORAS PARA STAND 02-11-2014

Modo de contacto:

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

orientados a desenvolvemento.
Características:

15.000€ - 21.000€ bruto/ano
outros contratos, xornada completa

Localidade:

A Coruña

Descrición:

Promotoras para stand, eventos

LOGOPEDA E PSICÓLOGO 02-11-2014

establecidos coa seguridade

Localidade:

Vigo

e feiras, alta no RXSS

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

requirida. - Reparación,

Descrición:

SIGNO EDITORES, EMPRESA LIDER

Requisitos:

18-35 anos

Localidade:

Ourense

mantemento e substitución

NO SECTOR CUNHA ADOITADA

Modo de contacto:

Enviar CV a souto@oskber.com

Requisitos:

Experiencia contrastada

de equipos e elementos nas

TRAXECTORIA COMERCIAL DE

Características:

Incorporación inmediata

instalacións, en condicións de

MAIS DE 30 ANOS E PRESENZA

Modo de contacto:

Enviar CV a contacto@certigo.es

calidade , seguridade e respecto

A NIVEL NACIONAL, PRECISA

ao medio ambiente para asegurar

COMERCIAIS DE AMBOS

CAMAREIR@ 02-11-2014
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Localidade:

A Coruña

COCIÑEIR@S E CAMAREIR@S 01-11-2014

ou restablecer as condicións de

SEXOS, PARA A súa OFICINA DE

Requisitos:

Experiencia

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

funcionamento . - Xestión de o/os

SAN CIBRAO DÁS VIÑAS. O/A

Modo de contacto:

Interesados chamar ao 676 162 432

Localidade:

A Coruña

equipo/s de técnicos baixo a súa

COMERCIAL SELECCIONADO

Modo de contacto:

Cafetaría do Parque Europa de

responsabilidade. - Instalación e

DISPOÑERÁ DE VISITAS

DELINEANTE 02-11-2014

16:00 a 18:00H ou enviar CV a

posta en marcha de Instalacións

CONCERTADAS E IPAD COMO

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

info@olagardejoseasador.com

de climatización. - Relación

FERRAMENTA DE TRABALLO.

co cliente. - Outros oficios en

OFRECEMOS UN PRODUTO DE

Localidade:

A Coruña

Descrición:

Delineante para taller de caldeirería

COCIÑEIRO 01-11-2014

Requisitos:

Experiencia

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Modo de contacto:

Chamar ao 981 152 757

Localidade:
Descrición:

obra relativos ao posto.

GRAN ACEPTACION COMERCIAL.

- Formación Profesional en

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

A Coruña

Instalacións Frigoríficas e de

Características:

de duración determinada,

Cociñeir@ para restaurante

Climatización. *Consideraranse

xornada completa 21.000€

de cociña galega

candidaturas con Formación en

- 30.000€ bruto/ano

Enviar CV a

electromecánica/mecánica naval.

manunicolas@mundo-r.com

(REQUISITO NON EXCLUÍNTE).

COMERCIAL.CANLE MINORISTA/

- Experiencia mínima de polo

TRADICIONAL 19-09-2014

XEFE DE COCIÑA 01-11-2014

menos 3 anos nun cargo similar

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

ao ofertado e, demostrable en

Localidade:

Pontevedra

PERRUQUEIRA 02-11-2014

Localidade:

A Coruña

todo tipo de instalacións de

Descrición:

- Seguimento da distribución e

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Requisitos:

Experiencia

climatización, electricidade e

presenza dos produtos da marca

Localidade:

A Coruña

Características:

Salario bo, contrato fixo

sistemas de Xestión Centralizada.

- Implantación e reforzo da imaxe -

Requisitos:

Experiencia

Modo de contacto:

Chamar ao 640 355 466 ou enviar

- Imprescindible personalidade con

Argumentación sobre a variedade

Modo de contacto:

Chamar ao 881 896 019

CV a reservas@roma2.net

iniciativa; capacidade de resposta

e control de stock - Negociación

ante imprevistos, cambios e

de espazos e novas referencias -

AXUDANTE DE COCIÑA 02-11-2014
Oferta publicada en: La Voz de Galicia
Localidade:

A Coruña

Modo de contacto:

Deixar CV en Avenida de Galicia
26, Cervexaría El Potro.

Modo de contacto:

Requisitos:

CAMAREIRA 02-11-2014

CARNICEIRO/A

dificultades. - Don de xentes , tanto

Incrementar as vendas e xestión

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Oferta publicada en: Faro de Vigo

para o trato co equipo subordinado

de pedidos por punto de venda e

Localidade:

Arteixo

Localidade:

Porriño

como para o trato directo co

canle - Mantemento e fidelización

Requisitos:

Experiencia

Características:

Salario a convir

cliente; empatía. - Autocontrol

da carteira de clientes - Captación

Modo de contacto:

Chamar ao 670 444 174

Solicitudes:

Tfno.: 609.047.888

e capacidade de traballo baixo

de novas oportunidades de negocio

presión. - Dispoñibilidade total

- Identificación e Desenvolvemento

para viaxar por Europa.

de oportunidades de negocio

xornada completa

- Formación ao minorista

CONDUTOR DE TRAILER 02-11-2014

ROTULISTA

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Localidade:

A Coruña

Localidade:

Vigo

Características:

Ruta nacional e internacional,

Características:

Imprescindible experiencia

COMERCIAIS CON VISITAS CONCERTADAS 19-09-2014

de reportes diarios -

en vehículos

Oferta publicada en: Infojobs.net

Cumprimento dos obxectivos

Enviar CV a Tomás Alonso 22 baixo

Localidade:

Ourense

Descrición:

SIGNO EDITORES, EMPRESA LIDER

Polígono de Bergondo
Modo de contacto:

Rúa Parroquia R-32 Bergondo

Solicitudes:

Características:

sobre o produto - Elaboración

marcados pola compañía
Requisitos:

- Formación Media: Bacharelato

MONTADORES AIRE ACONDICIONADO 02-11-2014

AXUDANTE DE COCIÑA (02-11-2014)

NO SECTOR CUNHA ADOITADA

ou equivalente - Imprescindible

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Oferta publicada en: Faro de Vigo

TRAXECTORIA COMERCIAL DE

experiencia comercial e como gpv

Localidade:

A Coruña

Entidade:

Zona de Tui

MAIS DE 30 ANOS E PRESENZA

polo menos dun ano - Experiencia

Descrición:

Montadores de condutos

Solicitudes:

Tfno. 680631770

A NIVEL NACIONAL, PRECISA

formando equipos comerciais

de aire acondicionado

COMERCIAIS DE AMBOS

- Experiencia en canle estanco

Requisitos:

Experiencia

SEXOS, PARA A súa OFICINA DE

- Carné de conducir e vehículo

Modo de contacto:

Chamar ao 669 662 787

SAN CIBRAO DÁS VIÑAS. O/A

propio (movilidad xeográfica) -

COMERCIAL SELECCIONADO

Afeito traballar por obxectivos

CAMAREIR@S E COCIÑEIR@S 02-11-2014

DISPOÑERÁ DE VISITAS

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

CONCERTADAS E IPAD COMO

Localidade:

A Coruña e Arteixo

FERRAMENTA DE TRABALLO.

Modo de contacto:

Enviar CV a empleo@seigon.es

OFRECEMOS UN PRODUTO DE
GRAN ACEPTACION COMERCIAL.

COMERCIAL 02-11-2014

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Características:

de duración determinada,

Localidade:

A Coruña

xornada completa 21.000€

Descrición:

Comercial para sector alimentación

- 30.000€ bruto/ano

Requisitos:

Experiencia en venda

Características:

Soldo fixo 15,000€ brutos/
ano, coche de empresa

Modo de contacto:

Enviar CV a
wifredo@gesconsultores.com

- Capacidade de comunicación.
Características:

900€ - 1.800€ bruto/mes outros
contratos, xornada completa

boletín de ofertas de emprego / 8

COMERCIAIS CON VISITAS CONCERTADAS 19-09-2014

VISITADOR/A MEDICO/A 19-09-2014

DISEÑADOR/A WEB, PERFIL SENIOR 19-09-2014

PROMOTOR/A PEQUENO ELECTRODOMÉSTICO

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

FERROL 19-09-2014

Localidade:

A Coruña

Localidade:

Lugo

Localidade:

A Coruña

Oferta publicada en: Infojobs.net

Descrición:

SIGNO EDITORES, EMPRESA LIDER

Descrición:

Laboratorio Farmacéutico

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

Localidade:

Ferrol

Descrición:

- Promoción de produtos (pequeno

NO SECTOR CUNHA ADOITADA

Internacional en proceso de

ocupar posto estable e participar

TRAXECTORIA COMERCIAL DE

expansión busca incorporar un/a

en importantes proxectos en

electrodoméstico). - Información

MAIS DE 30 ANOS E PRESENZA

Visitador/a Médico/a en Lugo.

colaboración con empresa TIC

achega das características dos

A NIVEL NACIONAL, PRECISA

Rápida carreira profesional.

situada na Coruña, un perfil de:

Licenciatura en calquera rama da

- DISEÑADOR/A WEB SENIOR.

Requisitos:

Bacharelato

Formación Profesional Grado

Características:

de duración determinada,

COMERCIAIS DE AMBOS

Requisitos:

Requisitos:

mesmos - Impulso das vendas

SEXOS, PARA A súa OFICINA DE

Saúde (farmacia, bioloxía, químicas,

SAN CIBRAO DÁS VIÑAS. O/A

veterinaria…) Informática a nivel

Superior - Deseñador web senior

COMERCIAL SELECCIONADO

de usuario. Carné de conducir. Boa

con máis de 3 anos demostrables

DISPOÑERÁ DE VISITAS

presenza. Persoas con iniciativa e

de experiencia. - Experiencia

INSTALADORES DE FIBRA OPTICA

CONCERTADAS E IPAD COMO

afán de superación, con capacidade

traballando con HTML5 e CSS3.

CLIENTE FINAL 19-09-2014

FERRAMENTA DE TRABALLO.

de aprendizaxe e traballo en equipo.

- Experiencia en proxectos web

Oferta publicada en: Infojobs.net

outros contratos, xornada

para dispositivos móbiles

Localidade:

A Coruña

indefinido, xornada completa

Descrición:

Buscamos persoal para a

OFRECEMOS UN PRODUTO DE

Características:

GRAN ACEPTACION COMERCIAL.

parcial - mañá

Características:

xornada indiferente

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

Características:

de duración determinada,

XESTOR/ATENCIÓN PÚBLICO 19-09-2014

JAVA J2EE. ANALISTAS PROGRAMADORES/

cliente final de fibra óptica,

xornada completa 21.000€

Oferta publicada en: Infojobs.net

AS E ANALISTAS. 19-09-2014

sistemas de telecomunicacións,

- 30.000€ bruto/ano

Localidade:

Ribadeo

Oferta publicada en: Infojobs.net

Descrición:

Búscase persoa nova e dinámica con

Localidade:

A Coruña

Requisitos:

Sen estudos

OPERARIO FABRICA 19-09-2014

aptitudes comerciais, proactiva e

Descrición:

Formación Profesional Grado

Características:

outros contratos, xornada completa

Oferta publicada en: Infojobs.net

empatica para levar a cabo tarefas

Superior •Máis de 4 anos de

Localidade:

Terra Cha

de coordinación de actividades e

experiencia en: - Análise, deseño

PROMOTOR/A FORMADOR/A EXPERTO/A

Descrición:

Ader RRHH selecciona operario

resolución de problemas dos socios

e xeración de documentación

HOSTELERÍA CORUÑA 19-09-2014

cadea produción industria

da Asociación de comerciantes

para cliente (peticións, recepción

Oferta publicada en: Infojobs.net

alimentaria. Dispoñibilidade

de Ribadeo , reportando

de incidencias, interacción

Localidade:

A Coruña

horaria para traballo a quendas

directamente a Xunta directiva.

con operacións e sistemas) -

Descrición:

Formar a cociñeiros/as en

Requisitos:
Características:

realización da instalación a

radio enlace, cobre, OBA

Sen estudos Axente de

Requisitos:

Bacharelato

Interlocución con cliente - Testing,

elaboracións repostería,

Procesos Hipotecarios

Características:

de duración determinada,

plan de probas - Modelado de

promovendo a utilización

xornada completa

base de datos - SQL avanzado:

nas receitas dos produtos da

900€ - 1.200€ bruto/mes
de duración determinada,

optimización de sentenzas -

marca á que representa.

TÉCNICO DE HARDWARE (IMPRESORAS) 19-09-2014

Creación de aplicacións desde

Requisitos:

Bacharelato

Oferta publicada en: Infojobs.net

cero - Coñecemento de patróns de

Características:

de duración determinada,

COMERCIAL 19-09-2014

Localidade:

A Coruña

deseño - Servidores de aplicacións

Oferta publicada en: Infojobs.net

Descrición:

Responsabilizarase das seguintes

Java EE: preferentemente

xornada completa

xornada indiferente

Localidade:

Vigo

tarefas: - Reparación de hardware

Websphere opcional Weblogic,

COMERCIAL DE BANCA 19-09-2014

Descrición:

Precisamos 2 comerciais para

de PC’s , portátiles, TFT, escáner,

JBoss, Glassfish - Monitorización

Oferta publicada en: Infojobs.net

equipo comercial especialista na

dispositivos móbiles e impresoras

e perfilado de aplicacións sobre

Localidade:

Pontevedra

canle autónomos e comercio. A súa

- Microinformática - Análises

JVM. En especial diagnóstico de

Descrición:

Buscamos un Comercial de

misión será a apertura de novos

e resolución de incidencias

memory leaks - Integración de

Banca para realizar labores

mercados cun produto exclusivo

IT en diferentes clientes

aplicacións e sistemas distribuídos

de fidelización, captación e

Na actualidade buscamos, para

prospección do negocio da nosa

Medio - Informática

ocupar posto estable e participar

entidade bancaria na provincia

12.000€ - 15.000€ bruto/ano

en importantes proxectos en

indicada. Compaxínase tanto

outros contratos, xornada completa

colaboración con multinacional

o traballo na oficina como as

TIC situada na Coruña, perfís de: -

visitas comerciais pola zona

deseñado especificamente para os

Requisitos:

autónomos e as súas necesidades.
Requisitos:

Bacharelato

Características:

600€ - 1.200€ bruto/

Características:

Formación Profesional Grado

Requisitos:

mes xornada completa

DOCENTE INTERNET AVANZADO,

ANALISTAS PROGRAMADORES/

PERSOAL XESTIÓN PROCEDEMENTOS

PAGINAS WEB E EXCEL 19-09-2014

as J2EE. - ANALISTAS J2EE.

HIPOTECARIOS 9-09-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

A Coruña

Localidade:

A Coruña,

Descrición:

Requírese docente para impartir

DESARROLLADOR/A APLICACIÓNS IOS. 19-09-2014

Descrición:

Buscamos persoal para a xestión de

curso de 16 horas de duración na

Oferta publicada en: Infojobs.net

procedementos hipotecarios para

Coruña de Internet Avanzado,

Localidade:

A Coruña

entidade bancaria, concretamente,

páxinas Web e Excel Avanzado.

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

Características:

Diplomado/Licenciado en
Empresariais, Económicas,
Dereito ou ADE. Dispoñibilidade
para viaxar 3 anos de
experiencia en posto similar

Características:

outros contratos, xornada completa

ocupar posto estable e participar

PROMOTOR/A PEQUENO

- Enxeñaría Informática - Nivel

en importante proxecto en

ELECTRODOMÉSTICO 19-09-2014

coas aplicacións específicas

Avanzado nas areas solicitadas -

colaboración con multinacional

Oferta publicada en: Infojobs.net

dos procesos hipotecarios da

Experiencia docente de polo menos

TIC situada na Coruña, un perfil

Localidade:

Vigo

entidade, facer seguimento,

3 anos - Residencia na Coruña

de: - DESARROLLADOR/A IOS.

Descrición:

- Promoción de produtos (pequeno

adxudicacións. Deberán traballar

xestión de documentación e

Requisitos:

Características:

tramitación do proceso desde

a tempo parcial, xornada parcial –

Requisitos:

indiferente 18€ - 18€ bruto/hora

o momento da convocatoria

Formación Profesional

electrodoméstico). - Información

Grado Superior Perfil con

achega das caracterísiticas dos

coñecementos e experiencia en

mesmos - Impulso das vendas

do inmoble a pública poxa.

VISITADOR/A MEDICO/A 19-09-2014

desenvolvemento de aplicacións

Requisitos:

Bacharelato

-Valorarase Licenciatura en

Oferta publicada en: Infojobs.net

para IOS (Iphone e IPAD).

Características:

de duración determinada,

Dereito -Valorásese experiencia

Localidade:

Ourense

profesional como auxiliar de

Descrición:

Laboratorio Farmacéutico

Características:

indefinido, xornada completa

xulgado de ámbito civil, secretario

Internacional en proceso de

PROGRAMADORES/AS JAVA-J2EE. 19-09-2014

de despacho de procuradores ou

expansión busca incorporar un/a

Oferta publicada en: Infojobs.net

oficial de notaria ou rexistro da

Visitador/a Médico/a en Lugo.

Localidade:

A Coruña

propiedade. -Coñecementos en

Rápida carreira profesional.

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

xestión hipotecaria -Manexo fluído

Características:

indefinido, xornada completa

Datas do 10 ao 20 de Novembro .

para cesións de remate e

Requisitos:

para a captación de clientes.
Requisitos:

Requisitos:

Licenciatura en calquera rama da

ocupar posto estable e participar

de ferramentas informáticas,

Saúde (farmacia, bioloxía, químicas,

en importante proxecto en

correo electrónico e internet.

veterinaria…) Informática a nivel

colaboración con multinacional

de duración determinada,

de usuario. Carné de conducir. Boa

TIC situada na Coruña, perfís

xornada completa

presenza. Persoas con iniciativa e

de: - PROGRAMADORES/as

afán de superación, con capacidade
de aprendizaxe e traballo en equipo.
Características:

JUNIOR E SENIOR J2EE.
Requisitos:

Formación Profesional Grado

outros contratos, xornada

Superior - Experiencia laboral

parcial - mañá

demostrable realizando tarefas de
desenvolvemento en contorna Java
e/ou J2EE. Válidos tamén perfís
con Titulación Universitaria en
Informática (Técnica ou Superior)
co Proxecto de Fin de Carreira
realizado con linguaxe Java e/ou
J2EE. - Persoa motivada, dinámica
e resolutiva, con capacidade de
comunicación e traballo en equipo.
Características:

indefinido, xornada completa

xornada indiferente
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DESARROLLADOR/A SENIOR .NET 19-09-2014

BUSINESS INTELLIGENCE: NOVOS

PROMOTOR/A EXPERTO/A JAMONES 19-09-2014

DISEÑADOR 19-09-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

PROXECTOS 19-09-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

A Coruña

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

A Coruña

Localidade:

Narón

Descrición:

Desenvolver os compoñentes

Localidade:

A Coruña

Descrición:

- Degustación dos produtos

Descrición:

Necesitamos incorporar un

nunha contorna de programación.

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

da marca. - Representación da

técnico creativo especialista

Definir as estruturas de datos

ocupar posto estable e participar

imaxe da empresa - Impulso das

no deseño de espazos para o

internas necesarias para o

en importantes proxectos en

vendas - Información achega das

desenvolvemento das seguintes

desenvolvemento do compoñente

colaboración con multinacional

características dos produtos.

funcións: - Elaboración e xestión

software. Definir as baterías

TIC situada na Coruña, perfís de:

Bacharelato - Imprescindible

de proxectos de sinalética,

de test a nivel de compoñente e

- Consultor/a Senior BUSINESS

experiencia de polo menos un

rotulación, espazos efémeros e

testear o compoñente software

INTELLIGENCE. - Arquitecto

ano en charcutería. -Valorable

interiorismo. - Desenvolvemento

xerado. Documentar as solucións

BI. - Consultor Microsoft

coñecementos específicos en

de planos técnicos e seguimento

de software implementadas a nivel

BI. - Xefe de Proxecto BI.

xamoneiría . - Valorable vehículo

dos distintos proxectos de

Arquitecto BI: Microsoft RS,

propio - Dispoñibilidade para

interiorismo, proxectos en solid

os compoñentes de software

Microsoft Tabulares, ETL

traballar a partir de Novembro

surface e acrílicos. - Propoñer

xerados para permitir a introdución

(sobre todo PowerCenter) e

de duración determinada,

solucións que aporten melloras

de melloras ou correccións.

desexable MicroStrategy e

xornada indiferente

técnicas tanto en enxeñaría de

Investigar e propoñer novos

outras tecnoloxías BI. 1 Consultor

compoñentes técnicos a utilizar

Microsoft BI: experiencia

XEFES/AS DE PROXECTO J2EE E/OU .NET 19-09-2014

na contorna de desenvolvemento.

demostrable en Microsoft SSRS

Oferta publicada en: Infojobs.net

Deseño Industrial - Formación

Realizar as tarefas produtivas

(SQL Server Reporting Services),

Localidade:

A Coruña

técnica en deseño - Experiencia

necesarias para a distribución das

coñecementos en Microsoft

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

mínima demostrable de 3 anos

actualizacións dos compoñentes.

SSAS (modelo Multidimensional

ocupar posto estable e participar

en posto similar - Manexo

- Enxeñaría Técnica ou Superior

e Tabular Model) e desexable

en importante proxecto en

de programas de debuxo en

en Informática. - Experiencia

ETLs (sobre todo Informática

colaboración con multinacional

3D, programas de deseño

profesional de, polo menos, 2

PowerCenter), e desenvolvemento

TIC situada na Coruña, perfís de: -

gráfico, maquetación e retoque

anos en desenvolvemento baixo

de procedementos almacenados

XEFE/A DE PROXECTOS JAVA e/ou

fotográfico - Inglés fluído -

tecnoloxía .NET - Coñecementos

de BB.DD. 1 Consultor Sr. BI:

.NET. - XEFE/a de PROXECTO J2EE.

Persoa creativa, dinámica e

de WPF, WCF, Entity Framework.

coñecementos e experiencia

- Perfil con amplos coñecementos

con orientación ao cliente e a

- Imprescindible residencia na

demostrable en contornas

financeiros, con formación técnica

obxectivos - Carné de conducir

Coruña. - Carné de conducir e

Business Intelligence e Data

(preferiblemente informático).

vehículo propio. - Valoraranse

WareHouse, preferiblemente no

Imprescindible experiencia previa

coñecementos en plataformas

ámbito financeiro. Experiencia

en polo menos un dos seguintes

J2ee e experiencia en pequenas

no modelado e o Reporting coas

ámbitos: - Implantación de ERPs

COMERCIAL VODAFONE EMPRESAS 19-09-2014

análises de funcionalidades. -

ferramentas BI máis estendidas

(módulos financeiros dos mesmos)

Oferta publicada en: Infojobs.net

Capacidade de traballo en equipo

no mercado, especialmente

- Desenvolvementos con .NET: C#,

Localidade:

A Coruña E Ribeira

xornada completa

con algunha das versións

ADO.NET, Entity Framewrok, WFP,

Descrición:

-VENDA E ASESORARAMIENTO

de MicroStrategy . Amplos

WCF, Servizos Web, SQL Server,

de produtos e servizos de

ENXEÑEIRO/A DE SISTEMAS CON INGLÉS. 19-09-2014

coñecementos en SQL. 1. Xefe de

MySQL, Oracle - Desenvolvementos

VODAFONE. -PECHADURA de

Oferta publicada en: Infojobs.net

Proxecto : Experiencia polo menos

con Java : ou Hibernate ou SQL ou

PROCESOS DE VENDA e xestión

Localidade:

A Coruña

5 anos, exp. en xestión proxectos BI.

Spring ou SWT ou Web Services

de contratos. -Apoio a CAMPAÑAS

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

xornada completa

ou Maven ou similar ou Subversion

de compoñente ou tarefa. Manter

Requisitos:

Características:

Requisitos:

Características:

Requisitos:

Características:

procesos como en deseño.

Requisitos:

ocupar posto estable e participar

ou Eclipse ou Web ou JQuery /

Requisitos:

Enxeñeiro Técnico - Técnico en

e Dispoñibilidade para viaxar
Características:

xornada completa

e promociones da empresa.
Requisitos:

-Experiencia COMERCIAL -

en importante proxecto en

PROMOTOIR/A EXPERTO/A 19-09-2014

colaboración con empresa cliente

Oferta publicada en: Infojobs.net

situada nos arredores da Coruña,

Localidade:

Vigo

un perfil de: - ENXEÑEIRO/a

Descrición:

-Atención e información ao

ADMINISTRADOR BBDD 19-09-2014

-Actitude POSITIVA -Que se

DE SISTEMAS CON INGLÉS.

público en accións de experto/a

Oferta publicada en: Infojobs.net

integren na nosa UNIDADE DE

Titulado Medio Universitario,

de tratamento en cabina en punto

Localidade:

A Coruña

VENDAS para comercializar os

Diplomado, Enxeñeiro Técnico. -

de venda. -Captación de cliente

Descrición:

Multinacional de Tecnoloxías da

servizos e produtos de telefonía de

Coñecementos de programación,

potencial e venda de produtos da

Información número 1 en España

VODAFONE dirixidos a EMPRESAS

Windows, Linux, hardware HP,

firma. -Análise e diagnóstico para

e unha das principais de Europa e

e AUTÓNOMOS. -CLARA

NetApp e Cisco, F5 e IBM AIX. -

o coidado facial e tratamento/

Latinoamérica; ademais, é unha das

ORIENTACIÓN COMERCIAL e

Imprescindible nivel alto Inglés (C1-

sesión cos produtos da marca.

tres empresas españolas que máis

de ASESORAMIENTO, interese

C2). - Dispoñibilidade para viaxar e

-Prescrición e venda direccionada

inviste en I+D+i . Somos 36.000

polos NOVOS RETOS e afán de

traballar fins de semana (standby).

dos produtos máis adecuados para

profesionais en 110 países creando

SUPERACIÓN persoal e económica.

indefinido, xornada completa

cada tipo de pel . -O traballador

solucións innovadoras que axudan

/a realizará accións semanales ou

á sociedade a avanzar, a poñerse un

DISEÑADOR WEB / USABILIDAD 19-09-2014

quincenais, sendo imprescindible

paso por diante das expectativas

Oferta publicada en: Infojobs.net

flexibilidade para viaxar cando

das persoas. E facémolo de forma

Localidade:

A Coruña

sexa destinado a puntos de

responsable, innovadora e rigorosa,

DEPENDENTE/A 19-09-2014

Descrición:

O grupo Tecnocom é unha empresa

venda de zonas diferentes a

buscando sempre a excelencia

Oferta publicada en: Infojobs.net

española líder no sector das TICs

o seu lugar de residencia.

Buscamos persoas sen

Localidade:

Sarria

- Titulación estética grado medio

experiencia ou con experiencia

Descrición:

Precísase vendedor/a media

as Comunicacións), con máis de

ou superior. -Imprescindible

menor a 2 anos en tarefas de

xornada para tenda Movistar en

6.000 profesionais a nivel mundial

experiencia en postos de

administración de sistemas

Sarria. Requírese habilidade para a

e unha facturación prol-forma de

esteticista. - Imprescindible

de xestión de bases de datos

venda e o traballo por obxectivos.

450 millóns de euros. Cotiza en

experiencia en VENDA de firmas

Coñecementos de SQL. Requisitos

Formación mínima FP grado medio.

bolsa desde o ano 1987 e conta

de cosmética preferiblemente

desexables Coñecementos BBDD

Horario: 2 horas pola mañá e 2

entre os seus clientes con 23 das

selectiva en canle perfumería

MySql, SQLServer, DB2, Oracle

empresas que forman o IBEX 35.

ou grandes superficies durante

Experiencia / Coñecementos de

Formación: Titulación en

polo menos 6 meses.

programación Certificación ITIL

Medio Dispoñibilidade para

de duración determinada,

Predisposición a desenvolverse

incorporación inmediata e para

xornada completa

profesionalmente no ámbito da

traballo xornada parcial dúas

administración e optimización do

horas polas mañás e dúas polas

Requisitos:

Características:

(Tecnoloxías da Información e

Requisitos:

Informática ou carreiras afines

Requisitos:

Características:

Perfil: Deseñador gráfico/

Características:

Valorarase experiencia na venda a

indefinido, xornada completa

PORTA FRÍA -Total ORIENTACIÓN
A CONSECUCIÓN DE OBXECTIVOS

Requisitos:

web senior con máis de 3 anos

-PAIXÓN pola TECNOLOXÍA
Características:

15.000€ - 21.000€ bruto/ano
indefinido, xornada completa

horas pola tarde de luns a sábado.
Requisitos:

Formación Profesional Grado

demostrables. Coñecementos:

CONDUTOR C+E 19-09-2014

rendemento de bases de datos.

tardes. Informática a nivel usuario.

Ferramentas de deseño paquete

Oferta publicada en: Infojobs.net

Valorable experiencia actual

Imprescindible carné de conducir

Adobe, maquetación HTML5 &

Localidade:

Coruña

en tarefas similares. Titulación

e vehículo propio. Residencia

CSS3. Deseño en dispositivos

Descrición:

DER RRHH selecciona un Condutor

requirida: FP Informática,

en Sarria ou localidades moi

con carné C+E para Coruña.

Enxeñeiro Técnico ou Superior,

próximas. Experiencia en postos

- Experiencia realizando rutas

Master ou Grado en Enxeñaría

21.000€ - 24.000€ bruto/ano

nacionais - Posuír o carné

Informática ou Telemática.

outros contratos, xornada completa

C+E - Dispoñibilidade para

móbiles&Responsive e
coñecementos de usabilidad .
Características:

Backbone ou HTML ou XML

Requisitos:

pernoctar fóra da súa residencia
- Estudos mínimos: Bachiller
Características:

xornada completa

Características:

xornada completa

de venda ou atención ao cliente.
Características:

de duración determinada,
xornada parcial - indiferente

boletín de ofertas de emprego / 10

SOPORTE TÉCNICO HELP DESK 19-09-2014

AXENTES TELEFÓNICOS (VENDA CRUZADA

TÉCNICO/A UNIX-LINUX. MÍNIMO

Oferta publicada en: Infojobs.net

E RENOVACIÓN) 19-09-2014

NIVEL A2 FRANCÉS 19-09-2014

Localidade:

Vigo

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Descrición:

-Iman Temporing Ett selecciona

Localidade:

Vigo

Localidade:

Vigo

help desk para importante

Descrición:

- Iman Temporing ETT selecciona

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

Requisitos:

call center dedicado ao sector

axentes telefónicos para venda

ocupar posto estable e participar

das telecomunicacións. - Si

cruzada e renovación de clientes

en importante proxecto en

tes coñecementos en redes

para coñecido call center na

colaboración con multinacional

esta é a túa oportunidade para

zona de Vigo dedicado ao sector

situada en Vigo, un perfil de:

presentarche a un posto de traballo

das telecomunicacións. - Si

- TÉCNICO/A SISTEMAS CON

que permite desenvolver as túas

es unha persoa dinámica con

habilidades e coñecementos.

habilidades comerciais e queres

Formación Profesional Grado

Bolsas e ofertas
do Estado e
internacionais

MÍNIMO NIVEL A2 FRANCÉS.

INVESTIGADOR/A - DOCUMENTALISTA,

Formación Profesional Grado

LICENCIADO/A EN HISTORIA DA ARTE (11-2014)

probar unha experiencia laboral

Superior - Experiencia laboral como

Oferta publicada en: BOE, nº 266, do 3 de

Medio - Coñecementos en redes

distinta como teleoperador/a

técnico de sistemas. - Experiencia

informáticas -Imprescindible

esta é a túa oportunidade.

traballando en contorna Unix e/ou

Formación Profesional Grado Medio

Linux. - Mínimo nivel A2 de francés.

Dispoñibilidade horaria. Xornadas

Requisitos:

variables semanalmente entre
20 e 39 horas. -Imprescindible

Formación Profesional Grado Medio
Características:

Requisitos:

Características:

• indefinido, xornada completa

novembro de 2014
Entidade:

Cultura e Deporte
Descrición:

outros contratos, xornada completa

Bolsa para investigador/a documentalista, licenciado/a en

CONSULTOR/A TÉCNICO-PROGRAMADOR/A

habilidades en atención ao cliente

Ministerio de Educación,

Historia da Arte, no Museo do Prado

DOCENTE DESENVOLVO PRODUTOS

SECTOR BANCARIO 19-09-2014

EDITORIAIS MULTIMEDA 19-09-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

solicitudes: 25 días hábiles

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

Vigo

contados a partir do 4 de novembro.

GRABADOR/A DE DATOS 19-09-2014

Localidade:

Vigo

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

Oferta publicada en: Infojobs.net

Descrición:

Características:

outros contratos, xornada completa

Solicitudes:

Prazo de presentación de

Necesítanse formadores para o de

participar en importante proxecto

1 TÉCNICO EN FP GRAO SUPERIOR NAS

Localidade:

Lugo

certificado de profesionalidade

en colaboración con multinacional

ÁREAS DE MEDICINA, FARMACIA, BIOLOXÍA,

Descrición:

-Clasificación de documentación.

de DESENVOLVEMENTO

TIC situada en Vigo, un perfil: -

BIOTECNOLOXÍA OU SIMILARES (11-2014)

-Escaneo de documentación.

DE PRODUTOS EDITORIAIS

CONSULTOR/A-PROGRAMADOR/A

Oferta publicada en: www.ciberisciii.es/

-Dixitalización de documentación.

MULTIMEDIA (ARGN0110) as

SECTOR BANCA.

Entidade:

-Grado Medio ou Superior na rama

acreditaciones necesarias para

de Administración finalizado nos

poder impartir un certificado

Informática - Coñecementos en

últimos 5 anos. -Residencia na zona.

de profesionalidade.

Produtos Financeiros, incluíndo os

Requisitos:

Requisitos:

Ciclo Formativo Superior –

CIBER- Hospital universitario
Vall d´Hebrón

Solicitudes:

Prazo até o 15 de novembro

Diplomado Estar en posesión

produtos de Seguros, en particular

190 PRAZAS PARA O CORPO TÉCNICO

de duración determinada,

do CAP, do certificado de

produtos de investimento desde

DE FACENDA (30-10-2014)

xornada completa

profesionalidade de Docencia

a óptica do cliente (Prazos,

Oferta publicada en: BOE, nº 263, do 30 de

para a formación no emprego

Depósitos, Fondos, Valores e

DIRECTOR XERAL 19-09-2014

ou haber impartido máis de

Seguros Investimento). Non é

Oferta publicada en: Infojobs.net

600 horas de formación para

necesario que teña experiencia

Localidade:

Provincia De Pontevedra

o emprego (imprescindible

en (aplicacións) solucións que

Descrición:

Reportando ao Presidente e á

poder acreditalo). Ter 1 ano de

soportan estes produtos . Sería

solicitudes permanecerá aberto

xunta directiva, será o máximo

experiencia relacionada no área

moi interesante si coñece o

até o 19 de novembro de 2014

responsable do seguimento e

DESENVOLVO DE PRODUTOS

ámbito de Xestión de Patrimonios.

EDITORIAIS MULTIMEDIA

- Coñecementos técnicos para

TITULADO/A SUPERIOR SELECTIVO

de duración determinada,

facer desenvolvementos en

PARA A AUTORIDADE INDEPENDENTE DE

xornada parcial - mañá

PLI e NSDK. - Coñecemento

RESPONSABILIDADE FISCAL (31-10-2014)

en temas de dixitalización .

Oferta publicada en: BOE, nº 264, do 31 de

-Ser demandante de emprego.
Características:

Requisitos:

consecución de obxectivos , así
como da xestión eficaz de todos

Características:

os recursos. Ademais levará a
cabo labores de representación

Requisitos:

O prazo de presentación de

os proxectos principais da

Oferta publicada en: Infojobs.net

entidade de forma eficiente.

Localidade:

Vigo

PROGRAMADOR/A WEB: HTML, CSS,

Licenciado Formación superior.

Descrición:

As súas funcións serán a emisión

JAVASCRIPT,… 19-09-2014

Valorarase MBA de prestixio .

de chamadas a clientes (da propia

Oferta publicada en: Infojobs.net

para cubrir 2 prazas da categoría

Experiencia similar mínima de

empresa ou doutras compañías)

Localidade:

A Coruña

de Titulado/a Superior selectivo

5 anos, xestionando conta de

para ofrecerlles ofertas de

Descrición:

Na actualidade buscamos,

para a Autoridade Independente

resultados e seguimento de

ADSL, tarifas de móbil, etc.

para ocupar posto estable

Características:xornada completa

outubro de 2014
Entidade:

Ministerio de Facenda e
Administracións Públicas

Características:

Convocado proceso selectivo

de Responsabilidade Fiscal.

obxectivos . Sólida experiencia

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

e participar en importantes

en xestión de proxectos . Nivel

Características:

600€ - 900€ bruto/mes de duración

proxectos en colaboración con

de inglés fluído imprescindible.

determinada, xornada parcial –

empresa TIC situada na Coruña,

Valorable experiencia

tarde -Dispoñibilidade horaria

un perfil de: - PROGRAMADOR/A

INVESTIGADOR/A POSDOUTORAL (10-2014)

internacional. Valorásense moi

de 9 a 22h de luns a domingo.

DE INTERFACES WEB.

Oferta publicada en: https://www.cnic.es

positivamente coñecementos

-Capacidade de persuasión

Formación Profesional Grado

Entidade:

elevados de marketing e medios

-Manexo de ferramentas

Superior - Experiencia traballando

de comunicación. Experiencia en

informáticas -Boas habilidades

con HTML5, CSS (preferiblemente

relacións coas administracións

de comunicación oral

versión 3), JQuery, Ajax,

Requisitos:

indefinido, xornada completa

SELECCIÓN DE PERSOAL. OFICINA VIGO 19-09-2014
Localidade:

Vigo

Oferta publicada en: Infojobs.net

Descrición:

mínimo 3 anos de experiencia.
Características:

indefinido, xornada completa

Seleccionamos na cidade de

TELEOPERADORES VENDA 19-09-2014

Localidade:

Cerceda

VIGO a mozas desempregados

Oferta publicada en: Infojobs.net

Descrición:

- Análise fisicoquímicos e

para traballar en diferentes

Localidade:

A Coruña

microbiolóxicos de instalacións

campañas, sempre de face ao

Descrición:

GSS, empresa líder en

e alimentos - Actualización e

público, para poder ampliar o

servizos operativos e de

mantemento do sistema de

noso persoal no departamento

CRM, selecciona e contrata

calidade, edición de informes, etc.

de vendas. Son campañas con

Teleoperadores Venda. Formación

Media xornada(mañá ou tarde)

atención a pymes, particulares

selectiva e non retribuída.

Posibilidade de posto estable

e en eventos, promocionando

Formación Profesional Grado

os produtos que levamos.

Superior - Industrias Alimentarias

Requisitos:

Incorporación inmediata.
Requisitos:

Bacharelato Informática nivel

Educación Secundaria

usuario Axilidade ao teclado

Experiencia en tarefas similares

Obrigatoria - NON é necesaria

Dispoñibilidade Integración

no sector da alimentación Acode

experiencia - Boa imaxe - Don de

en equipos Capacidade

dinámica, proactiva, con ganas

xentes e facilidade de palabra

de aprender Incorporación

- Capacidade para traballar en

inmediata Residencia en Coruña

equipo - Dispoñer de incorporación

ou arredores Vehículo propio

inmediata - Ganas de traballar

600€ - 900€ bruto/mes
xornada parcial - indiferente

Solicitudes:

Características:

600€ - 1.200€ bruto/mes Contrato
laboral de 6 meses - ALTA na
Seguridade Social - Formación a
cargo da empresa - Posibilidade
de crecer dentro da empresa
- Incorporación inmediata Excelente ambiente de traballo
- Estabilidade laboral e económica

de comunicación.
Características:

450€ - 1.500€ bruto/mes outros
contratos, xornada parcial - tarde

Prazo de presentación de
solicitudes até o 24 de novembro.

Centro Nacional de Investigacións
Cardiovasculares Carlos III

Características:

INVESTIGADOR/a POSDOUTORAL
para o Grupo de Xenética Molecular

Javascript,… - Perfil senior,

TÉCNICO LABORATORIO ALIMENTACIÓN 19-09-2014

Características:

Administracións Públicas
Solicitudes:

TELEOPERADOR/A. QUENDA TARDE 19-09-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Requisitos:

Ministerio de Facenda e

ante os axentes crave e xestionará

públicas e os medios.
Características:

outubro de 2014
Entidade:

da Anxioxenesis do CNIC, Madrid.
Solicitudes:

Prazo límite: 26/11/2014

