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

Rúa Alcalde Raimundo López Pol, s/n   15707

O boletín de ofertas de emprego

Santiago de Compostela

atópase dispoñible en formato dixital

981 543 060

a través da páxina web

axencialocaldecolocacion@santiagodecompostela.org

www.axencialocaldecolocacion.org

Ofertas da
Comarca de
Compostela
GRADUADO/A EN EDUCACIÓN INFANTIL (12-2014)

XEFE/A DE COCIÑA (06-12-2014)

PROGRAMADOR CICLO DE VIDA SW/

PROGRAMADOR/A J2EE, IOS E/OU ANDROID 05-12-2014

Oferta publicada en: El Correo Gallego

XESTOR DE CONTIDOS 05-12-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Solicitudes:

Interesados/as enviar

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

Santiago De Compostela

curriculum ao fax 981565986

Localidade:

Santiago De Compostela

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

Descrición:

Vipirsa, empresa especializada

participar en importante proxecto en

PROFESOR/A DE INGLÉS 06-12-2014

na selección de persoal dentro do

colaboración con multinacional TIC

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

sector Tecnolóxico, selecciona

situada en Santiago de Compostela,

Localidade:

Santiago

para importante cliente en

un perfil de: - PROGRAMADOR/A

Descrición:

Profesor de Inglés, media xornada

Santiago de Compostela, a un

J2EE, ANDROID E IOS. -

para zona Brión, Noia e arredores

Desarrollador con experiencia en

Mantemento, perfectivo e evolutivo

Imprescindible bó nivel oral,

linguaxes de Programación (Java,

de aplicación web e aplicación

valorarase experiencia

.NET, C++) e de forma desexable

CV a: rrhh1415@outlook.com

ferramentas de ciclo de vida de

Requisitos:

Oferta publicada en: www.fundacionramondominguez.es
Entidade:

Fundación Ramón Domínguez

Localidade:

Santiago de Compostela

Solicitudes:

Solicitudes até o 17 de decembro

Modo de contacto:

móbil - Deseño técnicos sinxelos
Requisitos:

Formación Profesional Grado

software (Jira, Redmine, G-Force,

Superior - Programador con polo

INSTALADOR DE GAS 07-12-2014

Subversion, Nexus) e xestores de

menos dous anos de experiencia en

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

contidos (Drupal, OpenCMS).

desenvolvemento J2EE, Android

• Ampla experiencia de

e iOS (polo menos dous das tres).

DOUTOR/A EN BIOLOXÍA (12-2014)

Localidade:

Santiago

Oferta publicada en: www.fundacionramondominguez.es

Descrición:

Instalador de gas con carné B

desenvolvemento en Linguaxes

- Coñecementos e experiencia en

Entidade:

Fundación Ramón Domínguez

Modo de contacto:

Chamar ao 981 554 413

de Programación (desexable con

J2EE. - Coñecementos e experiencia

Localidade:

Santiago de Compostela

polo menos dúas): - Java. - .NET.

en desenvolvemento de aplicacións

Solicitudes:

Solicitudes até o 13 de decembro

DEPENDENT@ 07-12-2014

- C++. • Requisitos desexados

móbil iOS e/ou coñecementos e

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Experiencia con ferramentas de

experiencia en desenvolvemento de

DIPLOMADO/A EN ENFERMARÍA (04-12-2014)

Localidade:

A Coruña

ciclo de vida de SW: - Jira. - Redmine

aplicacións móbil Android - Requisitos

Oferta publicada en: BOE, nº 293, do 4 de

Descrición:

Dependent@ de 35 a 50 anos

- G-Force - Subversión. - Nexus.

desexables: Coñecementos Drupal

para venda de mobles

Experiencia con xestores de

CV a: dolcemobili@gmail.com

contidos : - Drupal. - OpenCMS.

decembro de 2014
Entidade:

Universidade de Santiago

Modo de contacto:

Características:

de Compostela
Características:

COMERCIAIS 08-12-2014
Oferta publicada en: La Voz de Galicia

pola quenda de promoción interna

Localidade:

Santiago

MOZO DE ALMACEN 05-12-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

e pola quenda de acceso libre. As

Descrición:

Securitas Direct selecciona

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

Santiago De Compostela

6 comerciais

Localidade:

Santiago De Compostela

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

Descrición:

Entre as súas funcións estarán

participar en importante proxecto en

ano xornada completa

nº 222 do 19 de novembro de 2014

Requisitos:

Menores de 48 anos, coche propio

Solicitudes até o 24 de decembro

Modo de contacto:

Enviar CV a: seleccion.santiago@

as de: traslado e ubicación do

colaboración con multinacional TIC

securitasdirect.es ou chamar ao

material de entrada e saída, control

situada en Santiago de Compostela,

981 568 431 de 09:30 a 15:00H

do stockaxe, despaletización,

un perfil de: - PROGRAMADOR/A

implantación do produto nos lineais

COMERCIAL (06-12-2014)

de venda e reporte puntual dos

de Compostela

Oferta publicada en: El Correo Gallego

informes de pedido e situación

Técnica ou Superior, Diplomado,

Solicitudes até o 16 de decembro

Descrición:

dos distintos produtos.

Licenciado. - Experiencia da menos

Bacharelato Imprescindible

3-4 anos en desenvolvemento

residir na cidade de Santiago de

e posta en produción de

Compostela, dispoñer do carné de

software, preferentemente en

CAMAREIRO (06-12-2014)

Comercial con experiencia

Solicitudes:

Requisitos:

Chamar ao 609840010 (Sr. García)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Solicitudes:

INFORMÁTICO/A.

Universidade de Santiago

para empresa de transporte

Requisitos:

PROGRAMADOR/A APLICACIÓNS:
.NET, JAVA, C,… 05-12-2014

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Solicitudes:

indefinido, xornada completa

15.000€ - 21.000€ bruto/

Convocatoria da praza de

TÉCNICO SUPERIOR DE INFORMACIÓN (07-12-2014)
Entidade:

e Residencia en Santiago.
Características:

DIPLOMADO/A EN ENFERMARÍA,

bases pódense consultar no DOG
Solicitudes:

Requisitos:

Requisitos:

- Formación: Titulación universitaria

Con experiencia no posto,

AXUDANTA DE COCIÑA (06-12-2014)

conducir e vehículo propio, carné

linguaxes orientadas a obxectos

menor de 30 anos

Oferta publicada en: El Correo Gallego

de carretilleiro, curso básico en

. - Coñecementos en metodoloxías

Tfno.: 650.430.144

Localidade:

Santiago de Compostela

prevención de riscos laborais e ter

de desenvolvemento así como en

Requisitos:

Con experiencia no posto

ampla experiencia demostrable nas

ferramentas de soporte ás mesmas.

Solicitudes:

Tfno.: 622795550

funcións anteriormente descritas.

- Valoraranse coñecementos de

de duración determinada,

linguaxes de programación (Java,

xornada parcial - indiferente

J2EE, .NET, C#, C++, etc.), así como

CAMAREIRO/A (09-12-2014)
Oferta publicada en: El Correo Gallego

Características:

Requisitos:

Con experiencia no posto.

TÉCNICO SOPORTE CAU (INGLÉS) 07-12-2014

Solicitudes:

Tfno.: 690985578

Oferta publicada en: Infojobs.net

en ferramentas (Jira, Redmine,

Localidade:

Santiago De Compostela

G-Force, Subversion, Nexus) e

Descrición:

Plexus, empresa de servizos IT líder

xestores de contidos (Drupal,

Oferta publicada en: El Correo Gallego

do sector das novas tecnoloxías,

OpenCMS). - Persoa meticulosa,

Características:

Rapaza camareira, domingos libres

selecciona para cubrir 2 vacantes

ordenada e organizada, que se adhira

Solicitudes:

Tfno.: 981689190

internas Técnicos de Soporte

a procedementos , con capacidade e

CAMAREIRA (09-12-2014)

Microinformático para un proxecto
estable en Santiago de Compostela
Requisitos:

xornada completa

-Técnico de Soporte
Microinformático con polo menos
2 anos de experiencia profesional
recente en diagnóstico e reparación
de equipamento microinformático.
Requírese un nivel de inglés
alto (a nivel conversacional) e
dispoñibilidade para realizar
gardas. Moi valorable desenvolver
as funcións demandadas nun
Centro de Atención a Usuarios.

Características:

experiencia en atención a usuarios.
Características:

xornada completa

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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TÉCNICO SOPORTE 05-12-2014

DEPENDENTE/A 10 HR/SEMANA 05-12-2014

LIMPADOR/A DE EDIFICIOS PÚBLICOS (09-12-2014)

VENDEDOR / EQUIPO TENDA 08-12-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: BOP de Pontevedra, nº 237,

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

Santiago De Compostela

Localidade:

Santiago De Compostela

Descrición:

Avant TI, consultora informática

Descrición:

Buscamos dependentes/as para

fundada no ano 1999 e que

traballar nunha das nosas tendas

conta con proxectos propios

Springfield de Santiago de

en seguridade informática e

Compostela (A Coruña), 10 horas

gran cantidade de Recursos

semanales con dispoñibilidade

Humanos distribuídos entre os

completa. A vacante en principio

2 OFICIAIS DE PRIMEIRA - CONDUTOR/A (04-12-2014)

seus diferentes clientes, atópase

ten a duración de 1 mes.

Oferta publicada en: BOP de Lugo, nº 279, do 4

seleccionando para incorporación

Requisitos:

Requisitos:

Localidade:

Ribadeo

Entidade:

Concello do Rosal

Descrición:

-Dirixido a estudantes superiores

Características:

Contrato laboral temporal

deportistas de Galicia e Asturias.

a tempo parcial.

- es apaixonado do comercio

Solicitudes até o 16 de decembro.

e do cliente. - tes iniciativa e

Solicitudes:

gozas do traballo en equipo.

Educación Secundaria Obrigatoria

de decembro de 2014

Requisitos:

Cursando: formación
profesional grado superior

Características:

6.000€ - 8.000€ bruto/

ao seu persoal, un TÉCNICO de

Máis de 6 meses de experiencia

Entidade:

Concello de Valadouro

ano indefinido, xornada

SOPORTE con experiencia de polo

como dependente no sector

Solicitudes:

Solicitudes até o 12 de decembro

parcial - indiferente

menos SEIS anos en posto similar.

téxtil. Coñecementos en vendas.

Enxeñeiro Superior - Enxeñeiro de

Incorporación inmediata. Interese

3 OPERARIOS/AS DE SERVIZOS MÚLTIPLES (04-12-2014)

PROGRAMADOR/AS JUNIOR JAVA J2EE 08-12-2014

Telecomunicación ?Experiencia

por traballar durante 1 mes.

Oferta publicada en: BOP de Lugo, nº 279, do 4

Oferta publicada en: Infojobs.net

laboral mínima de 6 anos no área

Características:

de decembro de 2014

Localidade:

Coruña

Entidade:

Concello de Valadouro

Descrición:

Buscamos un Programador/a Junior

Solicitudes:

Solicitudes até o 12 de decembro

outros contratos, xornada completa

de redes de Telecomunicacións.
Experiencia laboral mínima de 6

110 PROMOTORES/RAS CAMPAÑA DE

anos en labores de mantemento

NADAL 2014-2015 05-12-2014

no ámbito das infraestruturas

Oferta publicada en: Infojobs.net

XUÍZ DE PAZ TITULAR (04-12-2014)

e redes de telecomunicacións,

Localidade:

A Coruña

Oferta publicada en: BOP de Lugo, nº 279, do 4

en contornas multifabricante.

Descrición:

- O lugar de traballo será

con coñecementos de Java J2EE
para incorporarse á nosa empresa

de decembro de 2014

en CORUÑA en proxectos estables.
Requisitos:

Ciclo Formativo Superior

Características:

xornada completa

Coñecementos específicos

Grandes Superficies das

Entidade:

Concello de Navia de Suarna

en tecnoloxías de switching e

seguintes Zonas: Coruña

Solicitudes:

Presentación de solicitudes:

PROFESOR BASEES DE DATOS 07-12-2014

routing Cisco, elementos con

Santiago Oviedo e Arredores

15 días hábiles contados a

Oferta publicada en: Infojobs.net

partir do 5 de decembro.

Localidade:

A Coruña

Descrición:

En Didactia estamos seleccionando

ampla implantación na rede

Requisitos:

Formación Profesional Grado Medio

multiservizo da Xunta de Galicia.

Características:

outros contratos, xornada

Coñecementos específicos da

parcial - indiferente

contorna da rede de comunicacións

Características:

do 9 de decembro de 2014

INVESTIGADOR/A NA ÁREA DE COMUNICACIÓNS

un profesor para dar clases

(ENXEÑEIRO/A EN TELECOMUNICACIÓNS) (12-2014)

particulares de Bases de Datos a

da Xunta de Galicia. Certificación

ADMINISTRADOR HP-UX 05-12-2014

Oferta publicada en: www.gradiant.org/

Cisco nivel Professional (por

Oferta publicada en: Infojobs.net

Empresa:

exemplo CCNP, CCDP, etc) Outras

Localidade:

Santiago De Compostela

certificacións multifabricante

Descrición:

Estamos buscando un

Localidade:

unha alumna de Empresariais.

Gradiant - Centro Tecnolóxico de

Requisitos:

Licenciado Experiencia docente

Telecomunicacións de Galicia

Características:

outros contratos, xornada

Vigo

parcial - indiferente

aplicables á contorna tecnolóxica

administrador HP-UX para

da Xunta de Galicia.

encargarse de todo o soporte,

ENXEÑEIRO/A JUNIOR EN INFORMÁTICA

PERRUQUEIRO/A 06-12-2014

indefinido, xornada completa

xestión e administración da

OU TELECOMUNICACIÓNS (12-2014)

Oferta publicada en: Infojobs.net

infraestrutura de sistemas

Oferta publicada en: www.gradiant.org/

Localidade:

A Coruña

HP-UX do noso cliente.

Empresa:

Descrición:

Perruqueira con experiencia para

Requisitos:

Enxeñeiro Técnico - Coñecementos
de redes - Coñecementos de bases

Convocatoria en Galicia do procedecemento de
Recoñecemento das Competencias Profesionais
adquiridas a través da Experiencia Profesional
Convocatoria publicada no BOE, nº 293, do 4 de
decembro de 2014, e no DOG (máis completa a
información), nº 233, do 4 de decembro de 2014
Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio
Código: SSC089_2
Nivel:2
Prazas convocadas: 598
Prazo de inscrición: 30 días naturais contados a
partir do 5 de decembro
Atención Sociosanitaria a Persoas dependentes
en Institucións Sociais
Código: SSC320_2
Nivel: 2
Prazas convocadas: 562
Prazo de inscrición: 30 días naturais contados a
partir do 5 de decembro

Localidade:

Gradiant - Centro Tecnolóxico de
Telecomunicacións de Galicia

cubrir baixa de maternidade,

Vigo

con posibilidade de continuar

de datos - Realización de backups e
Características:

despois en función do traballo.

monitorización - Certificación ITIL

INVESTIGADOR/A NA ÁREA DE COMUNICACIÓNS

Requisitos:

Ciclo Formativo Superior

indefinido, xornada completa

- ARQUITECTURA DE HARDWARE (ENXEÑEIRO/A

Características:

8.000€ - 12.000€ bruto/ano

Ofertas de Galicia

EN TELECOMUNICACIÓNS) (12-2014)

de duración determinada,

Oferta publicada en: www.gradiant.org/

xornada completa

Empresa:
Localidade:

Gradiant - Centro Tecnolóxico de
Telecomunicacións de Galicia

XESTOR COMERCIAL EMPRESAS 06-12-2014

Vigo

Oferta publicada en: Infojobs.net

PERRUQUEIRO/A 08-12-2014

Localidade:

Lugo

Descrición:

Empresa distribuidor oficial

PERSOAL TÉCNICO DEPORTIVO (09-12-2014)

Oferta publicada en: Infojobs.net

Movistar precisa incorporar para

Oferta publicada en: BOP da Coruña, nº 235, do

Localidade:

A Coruña

o seu departamento de empresas

Descrición:

PERRUQUEIRO-A Estilista con

dous asesores comerciais. O seu

9 de decembro de 2014
Entidade:

Concello de Vilasantar

coñecementos amplos en moda. Que

traballo consistirá en atender

Características:

Sistema selectivo: concurso

fundamentalmente gústelle a súa

a carteira de clientes pymes e

Contratación laboral temporal.

profesión, e este moi ben preparado

Información xuvenil
Código: SSC567_3
Nivel: 3
Prazas convocadas: 50
Prazo de inscrición: 30 días naturais contados a
partir do 5 de decembro

Requisito, entre outros: Estar

neste campo. Con don de xentes, e

en posesión da licenciatura en

resolutivo no seu traballo. Afeito

Educación Física ou diplomatura

traballar nun nivel alto de barbaría,

en Maxisterio, Educación Física ou

e con grandes firmas. Requírese

Percibirán soldo fixo, comisións

técnico superior en animación de

un total dominio de cor, técnicos,

por vendas e dietas para gastos

Servizos para o control de plagas
Código: SEA028_2
Nivel:2
Prazas: 50
Prazo de inscrición: 30 días naturais contados a
partir do 5 de decembro

actividades físicas e deportivas.

corte, e acabado en peiteado.

de viaxe. Requírese vehículo

Outros cursos e formación

propio, experiencia demostrada

non regulada

en posto similar polo menos 2

900€ - 1.500€ bruto/mes

anos e incorporación inmediata.

de duración determinada,

Absterse candidatos que

xornada parcial – tarde

non reúnan os requisitos.

Socorrismo en instalacións acuáticas
Código:AFD096_2
Nivel:2
Prazas convocadas: 300
Prazo de inscrición: 30 días naturais contados a
partir do 5 de decembro
Socorrismo en espazos acuáticos naturais
Código: AFD340_2
Nivel: 2
Prazas convocadas: 200
Prazo de inscrición: 30 días naturais contados a
partir do 5 de decembro

Solicitudes:

Transporte sanitario
Código:SAN025_2
Nivel:2
Prazas convocadas: 200
Prazo de inscrición: do 15 de febreiro ao 15 de
marzo de 2015

Requisitos:

de solicitudes: 10 días
hábiles contados a partir

Características:

do 10 de decembro.

Formación Profesional
Grado Superior

Características:

indefinido, xornada completa

LISTAXES PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAL
LABORAL TEMPORAL E NOMEAMENTO DE

PROCESS & PRODUCTION MANAGER 08-12-2014

ENXEÑEIRO VALIDACION ARQUITECTURAS

PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO (09-12-2014)

Oferta publicada en: Infojobs.net

DE REDE 06-12-2014

Oferta publicada en: BOP de Ourense, nº 281, do

Localidade:

Pontevedra

Oferta publicada en: Infojobs.net

Descrición:

- Organize, plan and coordinate

Localidade:

Vigo

Descrición:

- Validación de novas arquitecturas,

9 de decembro de 2014
Entidade:

Deputación de Ourense

production and process. - Facilitate

Características:

Convocatoria da Deputación

and lead the teams. Define

solucións e novos deseños,

de Ourense para a inscrición

the training needs. - Propose

realizando probas no laboratorio/

en listaxes para a contratación

and manage the continuous

maqueta do cliente. - Validación

de persoal laboral temporal

improvement actions (safety,

de novas versións de software

e nomeamento de personal

quality, and quantity). - Define the

realizando probas en laboratorio/

funcionario interino ao

need for the industrialization team;

servizo da Deputación de

coordinate the commissioning of the

Ourense e do Instituto

equipment (in cooperation with the

Coñecementos necesarios: -

Ourensán de Desenvolvemento

industrialization Manager). - Adapt

Redes IP/MPLS - Redes VPNs

Económico e Social

resources to workloads and targets.

/ VPRN - Sistema operativo

Prazo de presentación de

- Ensure compliance with safety

UNIX - Tecnoloxías FTTH / ATM

solicitudes: 1 mes contado a

and quality criteria in term of cost

- Coñecementos de switches /

partir do 10 de decembro.

and timing. - Develop management

routers de calquera fabricante:

dashboards (key performance

Cisco, Juniper, etc. - Calidade

indicators. - Ensure application of

de servizo en redes IP. - Inglés

Xestión de servizos para o control de organismos
nocivos
Código: SEA251_3
Nivel: 3
Prazas convocadas: 50
Prazo de inscrición: 30 días naturais contados a
partir do 5 de decembro
Extinción de incendios e salvamento
Código: SEA129_2
Nivel: 2
Prazas convocadas: 100
Prazo de inscrición: do 15 de febreiro ao 15 de
marzo de 2015

Prazo de presentación

autónomos e ampliar dita carteira.
Requisitos:

Solicitudes:

maqueta do cliente.
Requisitos:

standards (including ISO TS 16949).
Requisitos:

Enxeñeiro Superior - Químico

Características:

indefinido, xornada completa

Enxeñeiro Telecomunicacións

fluído escrito/falado.
Características:

outros contratos, xornada completa
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COMERCIAL ENERXÍA 06-12-2014

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 06-12-2014

TRABALLO A XORNADA COMPLETA.

TÉCNICO/A CAMPO. SOLUCIÓNS

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

DPTO. DE VENDAS 05-12-2014

FINANCEIRAS E CAJEROS 05-12-2014

Localidade:

Provincia De Ourense

Localidade:

Marín

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Descrición:

- DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Descrición:

dar soporte ao departamento

Localidade:

Lugo

Localidade:

Vigo

INMEDIATA. - DOTES COMERCIAIS.

comercial con envío de mostras de

Descrición:

Buscamos 8 promotores/as

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

- GANAS DE APRENDER E PROBAR

material e orzamentos. * xestión

comerciais para ser a imaxe de

ocupar posto estable e participar

UN NOVO CONCEPTO COMERCIAL.

contable da empresa. * elaboración

diferentes asinas/clientes en

en importante proxecto en

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

de orzamentos, envío de facturas

postos como promotor comercial

colaboración con multinacional

Características:

600€ - 3.600€ bruto/mes

e xestión administrativo/a. *

cara o público en Lugo. Traballamos

TIC e postos en ORENSE, VIGO

control de subministros e stock.

en equipo e formamos de xeito

e/ou PONTEVEDRA, perfís

* Trato con provedores/as.

diario, persoal e práctica.

PROTÉSICO DENTAL 06-12-2014
Oferta publicada en: Infojobs.net
Localidade:

Lugo

Descrición:

Seleccionamos, para importante

Requisitos:
Características:

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

Requisitos:

Ciclo Formativo Superior

Grado Superior

Características:

900€ - 1.500€ bruto/mes

Características:

xornada completa

indefinido, xornada completa

de duración determinada,

laboratorio dental situado en Lugo,

Requisitos:
Características:

de: - TÉCNICO/A DE CAMPO.

Formación Profesional

xornada completa

INSPECTOR/A NAVAL DE REPARACIONES 05-12-2014

un/a proteico/a dental titulado/a

SUPERVISOR@ DE OBRA / FIBRA 05-12-2014

para incorporación en proxecto

Oferta publicada en: Infojobs.net

TELEOPERADOR/A. BANCA TELEFÓNICA.

Localidade:

Vigo

estable. As tarefas a realizar

Localidade:

A Coruña,

BILINGÜE CATALÁN 05-12-2014

Descrición:

EGA Consultores selecciona

serán as propias dun laboratorio

Descrición:

O candidato seleccionado levará

Oferta publicada en: Infojobs.net

para o Centro de Reparacións en

dental: deseño, elaboración,

a cabo as seguintes funcións: •

Localidade:

Vigo

Cidade do Cabo de importante

fabricación, adaptación e

Redacción de proxectos de obra

Descrición:

Unísono, empresa multinacional

Grupo Galego, un/a INSPECTOR/A

reparación das próteses dentais.

civil e instalacións • Dirección

líder no sector de contact center,

NAVAL DE REPARACIONES

Formación Profesional Grado

facultativa • Coordinación de

BPO e consultaría, con 15 anos de

(CIDADE DO CABO) A persoa

Superior - Sanidade

seguridade e saúde • Xestión

experiencia e centros en España

seleccionada responsabilizarase de

12.000€ - 18.000€ bruto/ano

e coordinación de empresas

(Madrid, Vigo, Xixón, Valencia

planificar e dirixir as actividades

indefinido, xornada completa

contratistas • Supervisión e

e Barcelona), Chile, Colombia e

de mantemento e reparación

control de obra e instalación

EEUU, busca para o seu centro

das instalacións e maquinaria

Oferta publicada en: Infojobs.net

DELINEANTE/A INDUSTRIAL MECANICO/A 06-12-2014

Requisitos:

Enxeñeiro Técnico - Industrial

de Vigo a teleoperadores para

dos buques, asegurando o

Oferta publicada en: Infojobs.net

Características:

de duración determinada,

servizo de atención ao cliente con

cumprimento das normas de

xornada completa

catalán de importante compañía

seguridade e calidade. - Realización

pertencente ao sector bancario.

das avaliacións pertinentes da

Localidade:

Betanzos

Descrición:

Seleccionamos Delineante/a

Requisitos:
Características:

Industrial mecánico/a para o

COMERCIAL PARA PEIXES E MARISCOS 05-12-2014

Requisitos:

Bacharelato

estrutura, maquinaría, equipos

deseño e croquizado de pezas de

Oferta publicada en: Infojobs.net

Características:

900€ - 1.200€ bruto/mes outros

auxiliares, etc. e reporte aos

taller para máquinas industriais.

Localidade:

Vigo

contratos, xornada completa

Armadores - Planificación anual

Formación Profesional

Descrición:

Estamos buscando comerciais

de reparacións e supervisión

Grado Superior

para a venda de peixe e marisco

SOLDADOR TIG E MIG 05-12-2014

e coordinación das mesmas -

de duración determinada,

en distintas zonas de España.

Oferta publicada en: Infojobs.net

Xestión do equipo a o seu cargo

xornada completa

Ocuparáseche de ampliar e manter a

Localidade:

Porriño

e coordinación e negociación

carteira de clientes. No caso de que

Descrición:

Seleccionamos para empresa do

con empresas subcontratistas

TELEOPERADORES SECTOR PUBLICIDADE 06-12-2014

non teñas experiencia no sector,

sector metal, situada en Porriño

- Garantir o cumprimento

Oferta publicada en: Infojobs.net

formarémosche nos aspectos que

, un Soldador de Tig e MIg.

das diferentes normas e

Localidade:

Coruña

creamos convenientes e necesarios.

Descrición:

Seleccionamos TELEOPERADORES

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

PARA CAPTACIÓN DE CLIENTES

Características:

outros contratos,

e VENDA sector Publicidade.
Requisitos:

Características:

especificacións internacionais
Requisitos:

- Enxeñaría Naval, Mecánico/a

Seleccionamos para empresa do

Naval Maior, Licenciado/a en

sector metal, situada en Porriño

Mariña Mercante - Requírese polo

, un Soldador de Tig e MIg.

menos 3-5 anos de experiencia

Medio Valorable: Formación previa

ASESOR/A COMERCIAL FORBE 05-12-2014

en técnicas de venda Experiencia

Oferta publicada en: Infojobs.net

TELEOPERADORES VENDAS CERTIFICADO

Control, Reparacións e Mantemento

comercial Habituado a traballar

Localidade:

A Coruña

DISCAPACIDAD 05-12-2014

de maquinaria e instalacións do

por obxectivos Nivel usuario

Descrición:

- Contactar cos clientes que

Oferta publicada en: Infojobs.net

buque, preferiblemente en buques

office Dispoñibilidade Quenda

previamente realizaron unha

Localidade:

A Coruña

pesqueiros, non descartándose

de mañá Requírese: Habilidades

solicitude de información sobre

Descrición:

- Prospección de clientes. - Analizar

perfís con experiencia

comunicativas (Escoita activa,

calquera curso que oferta Forbe.

e adaptarse ás necesidades,

contrastada en construción

empatía…) Aptitude comercial

- Concertar unha reunión co

intereses e motivacións para

Orientación ao cliente Tolerancia

cliente, nas nosas instalacións

ofrecer o servizo máis adecuado,

ao estrés e á frustración

ou a domicilio visitando ao

pechando con éxito as vendas.

a tempo parcial, xornada

propio cliente. - Realizar a

- Asesoramento profesional ao

COMERCIAIS JUNIOR 05-12-2014

parcial - mañá

venda do produto/servizo en

cliente. - Tratamento adecuado

Oferta publicada en: Infojobs.net

devandita reunión. - Xestión

ante as formulacións do cliente. -

Localidade:

Ourense

documental das matrículas.

Superar reticencias e obxeccións

Descrición:

Estamos seleccionando comerciais

Bacharelato

- Seguimento efectivo de todas as

Requisitos:

Oferta publicada en: Infojobs.net

VEHÍCULO PROPIO

Localidade:

Características:

Características:

Características:

Formación Profesional Grado

PYMES E AUTOMOS 06-12-2014

Requisitos:

Formación Profesional Grado
Medio - Fabricación Mecánica

xornada indiferente

COMERCIAL TELECOMUNICACIONES PARA

Descrición:

Requisitos:

Ribadeo, Foz, Burela,

como Responsable de Operacións,

naval. - Nivel alto de inglés
Características:

por importante ampliación do

vendas. - Actualizar a información
- Alta en RGSS , contrato inicial de 6
Requisitos:

xornada completa

departamento comercial.

necesaria da Base de Datos.

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

- Formación Bacharelato ou

Características:

outros contratos, xornada completa

Viveiro E Mondoñedo

meses con renovacións automáticas

As funcións do posto serán de

por cumprimento de obxectivos

equivalente. - Imprescindible ter

captación de novos clientes

(posibilidade de indefinido) -

Certificado de Discapacidade. -

ENXEÑEIROS/AS SOFTWARE JAVA 05-12-2014

empresas e autónomos,

Salario fixo mensual de 1.117,22

Aportar experiencia de polo menos

Oferta publicada en: Infojobs.net

asesorando en produto Vodafone,

€ + comisión por matrículas +

tres meses realizando funcións

Localidade:

Coruña

apoiados por departamento

obxectivos mensuais + obxectivos

comerciais preferiblemente

Descrición:

Multinacional de Tecnoloxías da

de telemarketing , soportes

trimestrais ( 30.000 €/ano) -

telefónicas. - Usuario habitual

Información número 1 en España

administrativos e técnicos.

Teléfono de empresa. - Formación

de Microsoft Office - Valorable

e unha das principais de Europa e

Educación Secundaria Obrigatoria

inicial e continua sobre produto e

formación previa en Técnicas

Latinoamérica; ademais, é unha das

Carné de conducir Vehículo

técnicas de venda - Incorporación

de Vendas. - Habituado a

tres empresas españolas que máis

propio Dedicación exclusiva

a unha empresa nova en pleno

traballar por obxectivos.

inviste en I+D+I. Somos 43.000

Coñecementos de paquete Office

proceso de expansión por territorio

outros contratos, xornada

profesionais en 138 países creando

10.000€ - 30.000€ bruto/ano

autonómico. - Empresa que basea

parcial - tarde

solucións innovadoras que axudan

xornada indiferente Contrato

o seu crecemento na proxección

laboral, alta en R.G.S.S. Soldo fixo

interna dos seus empregados. -

COMERCIAIS JUNIOR 05-12-2014

paso por diante das expectativas

+ importantes comisións Teléfono

Estabilidade e bo clima laboral.

Oferta publicada en: Infojobs.net

das persoas. E facémolo de forma

móbil Plan de carreira profesional

Localidade:

Vigo

responsable, innovadora e rigorosa,

estable Posibilidades de promoción

Descrición:

Estamos seleccionando comerciais

Características:

á sociedade a avanzar, a poñerse un

por importante ampliación do

buscando sempre a excelencia.
Requisitos:

Enxeñeiro Técnico -

departamento comercial.

Coñecementos en tecnoloxías

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

Java - Experiencia como

Características:

outros contratos, xornada completa

desarrolladores en tecnoloxías
Java, de polo menos 3 anos
Características:

xornada completa

boletín de ofertas de emprego / 4

AUXILIAR DE LIMPEZA / LIMPIADOR/A 05-12-2014

AUDITORES/AS OFICINA 05-12-2014

COMERCIAL SECTOR ENERXÉTICO 07-12-2014

ELECTRICISTA E CALEFACTOR P/ TALLER 08-12-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade:

A Coruña E Arredores

Localidade:

A Coruña

Descrición:

Modo de contacto:

Descrición:

Precísanse auxiliares para

Descrición:

Mantendo unha interlocución

Comercial para empresa do sector

Enviar CV a: xustas@folgui.es

enerxético, zona Pontevedra
Modo de contacto:

limpeza de comunidades, locais

directa co cliente,

comerciais, hostalaría, oficinas,

responsabilizaráseche do

Chamar ao 981 647 719

cristalería, garaxes… Traballos

cumprimento de todos os puntos

COMERCIAIS 07-12-2014

permanentes e/ou puntuais.

do proxecto asignado: análise de

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

requirimentos, identificación de

Descrición:

Características:

a tempo parcial, xornada

puntos crave, deseño de solucións

indiferente

innovadoras, planificación de

COMERCIAIS 06-12-2014
Oferta publicada en: La Región
Comerciais para traballar en Allaríz,
Xinzo, O Barco, Verín, O Carballiño.

Unigamas selecciona
comerciais con experiencia

Modo de contacto:

Descrición:

Alta no RXSS (media xornada)
Modo de contacto:

CV a: juliocesar@unigamas.com

Enviar CV a: 1ofertaempleo@
gmail.com

traballos e tempos de entrega.

COMERCIAIS JUNIOR 05-12-2014

Utilizarás todas as ferramentas

AVOGADO PARA XESTORÍA 07-12-2014

COMERCIAL EMPRESA DE FORMACIÓN 06-12-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

que estean no teu alcance

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Oferta publicada en: La Región

Localidade:

Lugo

para converterche en experto

Requisitos:

Modo de contacto:

Descrición:

Estamos seleccionando comerciais

no teu campo. Participases

por importante ampliación do

activamente na formación

Experiencia acreditada en
familia, colaboración mercantil

Modo de contacto:

Enviar CV a: ofertacom1@gmail.
com ou chamar ao 647 832 803

CV a: asesorpymes@hotmail.es

MONITOR DEPORTIVO 07-12-2014

departamento comercial.

de profesionais con menos

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

experiencia, a través do feedback

RAPÁZ/A PARA LONXA 07-12-2014

Oferta publicada en: La Región

Características:

outros contratos, xornada completa

formal e informal, creación de

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Descrición:

oportunidades de aprendizaxe

Descrición:

Rapáz/a para traballar na

Monitor para actividades
deportivas, con soporte

GERENTE 05-12-2014

práctica e desenvolvemento das

Oferta publicada en: Infojobs.net

súas habilidades profesionais.

Localidade:

Vigo

Impulsarás unha contorna de

Descrición:

- Definición do Plan e Obxectivos

traballo produtivo, baseado

estratéxicos da empresa -

na confianza e o cumprimento

AXUDANTE DE COCIÑA P/ TOMIÑO 08-12-2014

COORDINADOR DE MARKETING 08-12-2014

Elaboración e posta en marcha dun

das expectativas.

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Oferta publicada en: La Región

- Licenciatura ou Grado en

Modo de contacto:

Descrición:

plan de desenvolvemento comercial

Requisitos:

lonxa, peixe fresco
Modo de contacto:

como internacional. - Xestión da

- Experiencia mínima de 1 anos. -

COMERCIAIS 08-12-2014

operativa diaria e coordinación

Nivel de inglés moi alto. - Persoas

Oferta publicada en: Faro de Vigo

das diferentes áreas (Finanzas,

con alta motivación, ganas de

Descrición:

Comercial, Loxística, Compras,

aprender, capacidade de traballo

comerciais para provincia

Produción, Seguridade-Calidade

en equipo, boas habilidades

de Pontevedra

e Medio Ambiente.), asegurando

de comunicación e liderado.

Requisitos:

Menores de 48 anos, coche propio

indefinido, xornada completa

Modo de contacto:

Enviar CV a: seleccion.vigo@

Enviar CV ao fax: 988 106 304
ou chamar ao 988 237 348

Grupo do sector comunicación
selecciona coordinador

rendibilidade e vendas da Compañía

de marketing
Requisitos:

Securitas Direct selecciona

Experiencia no sector, coche
propio, dispoñibilidade horaria,
alto nivel de formación

Modo de contacto:

Enviar CV a:
ofertasempleoactivas@gmail.com

securitasdirect.es ou chamar ao

COMERCIAIS 08-12-2014

986 213 506 de 10:00 a 17:00H

Oferta publicada en: La Región

- Implantación de indicadores de

TÉCNICO/A CAMPO. SOLUCIÓNS

xestión - Consolidación e reporte

FINANCEIRAS E CAJEROS 05-12-2014

de información das diferentes

Oferta publicada en: Infojobs.net

OPERARIO CAMIÓN/GRÚA E PEÓNS 08-12-2014

áreas - Análises e propostas de

Localidade:

Coruña

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Requisitos:

Menores de 47 anos, coche propio

mellora de procesos - Estudos de

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

Descrición:

Modo de contacto:

Enviar CV a: seleccion.

Descrición:

Operario de Camión/grúa e

Securitas Direct
selecciona comerciais

plans de negocio/ rendibilidade

ocupar posto estable e participar

de operacións - Planificación

en importante proxecto en

e organización dos equipos e

colaboración con multinacional

recursos humanos necesarios

TIC e postos en Coruña, perfís

Enviar CV a: administración@

COMERCIAL 06-12-2014

- Titulación Universitaria

de: - TÉCNICO/A DE CAMPO.

bioforga.com ou chamar

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

ao 663 031 816

Descrición:

Comercial para Cadena COPE

Modo de contacto:

Enviar CV a: comercial.

(Licenciatura/Enxeñaría Química,

Requisitos:

Ciclo Formativo Superio

ADE, etc.). Desexable formación

Características:

xornada completa

Requisitos:

peóns para empresa de Tomiño

ourense@securitasdirect.es

Dispoñibilidade xeográfica,

ou chamar ao 988 392 719

experiencia sector forestal
Modo de contacto:

RAPAZA PARA BAR 06-12-2014

de posgrao adicional (MBA en
Dirección e Xestión de empresas

ELECTROMECÁNICO/A DE VEHÍCULOS

Oferta publicada en: El Progreso

ou similar) - Experiencia de

DE OBRA 05-12-2014

Descrición:

polo menos 4-5 anos exercendo

Oferta publicada en: Infojobs.net

as funcións descritas,

Localidade:

Vilagarcía De Arousa.

preferentemente en empresas

Descrición:

Nortempo ETT selecciona para

Modo de contacto:

PERSOAL EMPRESA DE XARDINARÍA 07-12-2014

para quenda de tarde

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

Chamar ao 600 223 522

Descrición:

Selección de persoal para traballar
en empresa de xardinaría en

importante empresa da Zona Ou

COCIÑEIRA E AXUDANTE DE COCIÑA 06-12-2014

químico. - Sólidos coñecementos

Salnés electromecánica@ de

Oferta publicada en: El Progreso

de análise financeira e de xestión

vehículos de obra con experiencia.

Requisitos:

Menor de 30 anos

Educación Secundaria Obrigatoria

Modo de contacto:

Chamar ao 667 469 663

Requisitos:

pontevedra@cadenacope.net

Rapaza para Café-Bar Muimenta,

do sector agroalimentario e/ou

económica, así como dominio

Características:

Chamar ao 986 622 678

ADE, Económicas ou similar.

Características:

musical para Ribadavia.
Modo de contacto:

Correos 1157. 36200. Vigo.

da compañía tanto a nivel nacional

o cumprimento dos obxectivos de

Requisitos:

Enviar CV ao Apartado de

Pontevedra, en atención ao
cliente, vendas e xardíns
Modo de contacto:

CV a: areszoraida@gmail.com

COMERCIAIS 08-12-2014

das novas tecnoloxías - Dominio

Experiencia en mecánica e

do inglés, valorándose outros

electricidade de vehículos de

CAMAREIRA 06-12-2014

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

idiomas (francés, alemán)

obra (camións, plataformas

Oferta publicada en: El Progreso

Descrición:

xornada completa

elevadoras…) -Vehículo propio.

Descrición:

- Incorporación inmediata.
-Capacidade para afrontar unha

Modo de contacto:

de Pontevedra

Pasar por Ronda

Requisitos:

Menores de 48 anos, coche propio

Fontiñas, 142 baixo.

Modo de contacto:

Enviar CV a: seleccion.vigo@

de duración determinada,
xornada completa

Securitas Direct selecciona
comerciais para provincia

boa presenza, experiencia

elevada carga de traballo.
Características:

Camareira para Old Tavern,

securitasdirect.es ou chamar ao

AUXILIAR HIXIENISTA P/ CLÍNICA

986 213 506 de 10:00 a 17:00H

DENTAL 06-12-2014
CAMAREIRA 06-12-2014

Oferta publicada en: El Progreso

AUTÓNOMOS SECTOR DA CONSTRUCIÓN 06-12-2014

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Modo de contacto:

Enviar CV a: cldental70@

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

hotmail.com

Descrición:

Descrición:

Camareira para fins de semana

Modo de contacto:

Deixar CV na Rúa Muro, 46.

Empresa de reformas da Coruña
busca autónomos e empresas

TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA

do sector para subcontratar

PROFESOR DE INFORMÁTICA 06-12-2014

XERIÁTRICO 06-12-2014

traballos: albaneis, pladuristas,

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Oferta publicada en: El Progreso

Modo de contacto:

Modo de contacto:

Chamar ao 609 212 513

Chamar ao 982 320 916

carpinteiros, instaladores, etc.
Modo de contacto:

Chamar ao 691 235 956

CAMAREIRA 06-12-2014

TELEOPERADORA 06-12-2014

COCIÑEIRA 06-12-2014

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Oferta publicada en: El Progreso

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Requisitos:

Menor de 30 anos, fins de

Requisitos:

Experiencia

Descrición:

semana, coche propio

Modo de contacto:

CV a: hrbcontrataciones@gmail.com

Modo de contacto:

para mesón en Arteixo
Modo de contacto:

Chamar ao 678 788 894

Cociñeira con experiencia
Chamar ao 659 380 860

COMERCIAIS 06-12-2014
VETERINARI@ OU BIÓLOG@ 07-12-2014

Oferta publicada en: El Progreso

CAMAREIR@ 06-12-2014

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Descrición:

Securitas Direct selecciona

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Fábrica de piensos para mascotas

comerciais para Lugo. Soldo 1000€

Descrición:

selecciona Veterinari@ / Biólog@

fixos, alta no RXSS, máis comisións.

Descrición:
Requisitos:

Coñecementos de etiquetado,
codificación, normas de
calidade e idiomas

Modo de contacto:

Enviar CV a: nugape@nugape.com

Modo de contacto:

Chamar ao 982 263 772

Camareir@ para local no
centro da Coruña

Modo de contacto:

CV a: comidaybebida2014@gmail.com

5 \ boletín de ofertas de emprego

XESTOR COMERCIAL SECTOR

COMERCIAL E VENDAS 05-12-2014

COMERCIAL TRANSITARIO 05-12-2014

MAQUETADORES/AS E DISEÑADORES/

ALIMENTACIÓN 07-12-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

AS. PERFÍS WEB 05-12-2014

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade:

Vigo

Localidade:

Zona Influencia Vigo

Oferta publicada en: Infojobs.net

Descrición:

Descrición:

Seleccionamos Persoal Comercial

Descrición:

1.Establecer e manter contactos

Localidade:

A Coruña

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

El Pozo selecciona xestor
comercial para zona norte, con

con capacidades técnicas para a

comerciais con clientes e

experiencia mínima de 3 anos no

súa incorporación ao noso equipo

provedores para conseguir

ocupar posto estable e participar

sector da alimentación, valorarase

comercial de PRL. O seu cometido

novos tráficos de carga e

en importantes proxectos en

experiencia na gran distribución.

será tanto a prestación de servizo,

tarifas. 2.Confeccionar ofertas

colaboración con empresa TIC

Enviar CV antes do 14/12

como técnico de PRL nas empresas

comerciais e novas tarifas en

situada na Coruña, un perfil de:

a: personal@elpozo.com cá

cliente da súa captación, así como

base a custos de provedores .

- DISEÑADOR/A WEB SENIOR. -

referencia GEC02014

a promoción e distribución dos

3.Prestar asesoramento loxístico

nosos produtos de prevención de

aos clientes, resolver dúbidas e

COMERCIAIS 07-12-2014

riscos laborais entre os mesmos

buscar as mellores solucións aos

DISEÑADOR/A WEB: - Deseñador

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

e as diversas accións formativas

problemas que xurdan. 4.Realizar

web senior con máis de 3 anos

Localidade:

A Coruña

correspondentes á nosa empresa.

reclamacións de saldos a clientes.

demostrables de experiencia.

Descrición:

Securitas Direct selecciona

Diplomado Formación en

5.Dar apoio tanto nas operacións,

- Experiencia traballando con

comerciais para A Coruña,

prevención de riscos laborais.

como na facturación en momentos

HTML5 e CSS3. - Experiencia en

soldo 1000€ fixos, alta no

Xestión da Prevención de

puntuais e segundo necesidade.

proxectos web para dispositivos

RXSS máis comisións.

Riscos Laborais. Experiencia en

Visado de facturas de provedores .

móbiles MAQUETADOR/A WEB:

Chamar ao 981 638 166

vendas a empresas. Capacidade

1.Formación : ADE ,Empresariais,

- Experiencia realizando tarefas

de comunicación. Habilidades

Grado Superior Comercio Exterior,

de maquetación con HTML e

2 COMERCIAIS 07-12-2014

para a pechadura de operacións

Comercio Internacional, non

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

comerciais. Coñecemento do

descartándose outras titulacións

Localidade:

A Coruña

tecido empresarial da zona.

si aportan experiencia en

Descrición:

Grupo Generali selecciona

Título de Técnico Superior

posición similar. 2.Coñecementos

NET!!! AP’S E PROGRAMADOR/AS . 05-12-2014

2 comerciais, soldo fixo

de PRL (3 especialidades)

específicos en loxística en xeral ,

Oferta publicada en: Infojobs.net

6.000€ - 18.000€ Bruto/ano

almacenaxes, transporte terrestre,

Localidade:

A Coruña

indefinido, xornada completa

marítimo e aéreo, INCOTERMS,

Descrición:

Desenvolver os compoñentes

Modo de contacto:

Modo de contacto:

máis comisións
Modo de contacto:

Requisitos:

Características:

Enviar CV a: comercial_seleccion@

Requisitos:

yahoo.es ou chamar ao 693 646 213

MAQUETADOR/A HTML e CSS.
Requisitos:

Ciclo Formativo Superior

CSS. - Incorporación inmediata.
Características:

xornada completa

control aduaneiro. 3.Experiencia

nunha contorna de programación.

JAVA-J2EE. PROGRAMADORES/AS CON

de polo menos tres anos en posto

Definir as estruturas de datos

COCIÑEIR@ 07-12-2014

EXPERIENCIA E APS 05-12-2014

similar. 4.Nivel alto de inglés.

internas necesarias para o

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Oferta publicada en: Infojobs.net

xornada completa

desenvolvemento do compoñente

Localidade:

A Coruña

Localidade:

Vigo

Descrición:

Restaurante La Cantina

Descrición:

Na actualidade buscamos,

DESARROLLADORES/AS IOS E/OU ANDROID. 05-12-2014

de test a nivel de compoñente e

selecciona cociñeir@ con

para participar en importante

Oferta publicada en: Infojobs.net

testar o compoñente software

experiencia menú do día

proxecto en colaboración con

Localidade:

A Coruña

xerado. Documentar as solucións

Deixar CV en Rúa Compostela nº8,

multinacional TIC situada en Vigo,

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

de software implementadas a nivel

4º, ou chamar ao 981 908 489

perfís de: - PROGRAMADORES/

ocupar posto estable e participar

de compoñente ou tarefa. Manter

AS E APs JAVA J2EE.

en importante proxecto en

os compoñentes de software

Modo de contacto:

Características:

software. Definir as baterías

TELEOPERADOR@S 08-12-2014

Requisitos:

Ciclo Formativo Superior

colaboración con multinacional

xerados para permitir a introdución

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Características:

indefinido, xornada completa

TIC situada na Coruña, perfís

de melloras ou correccións.

de: - DESARROLLADORES/

Investigar e propoñer novos

AS IOS E/Ou ANDROID.

compoñentes técnicos a utilizar

- Perfil con coñecementos e

na contorna de desenvolvemento.

Localidade:

A Coruña

BECA EN CONSULTORÍA 05-12-2014

Descrición:
Modo de contacto:

Chamar ao 981 145 466

Oferta publicada en: Infojobs.net

ou 981 224 319

Localidade:

Pontevedra

experiencia en desenvolvemento de

Realizar as tarefas produtivas

Descrición:

- Definición de hipóteses iniciais -

aplicacións para IOS (Iphone e IPAD)

necesarias para a distribución das

DESARROLLADOR ELEARNING 05-12-2014

Identificación de oportunidades de

e/ou ANDROID. - Perfís junior (co

Oferta publicada en: Infojobs.net

mellora - Análises de datos - Prover

PFC realizado nestas tecnoloxías)

Localidade:

A Coruña

ao resto do equipo de información

e senior (experiencia laboral).

en Informática. - Experiencia

Descrición:

Desenvolvemento de contidos

útil - Definición de procesos - Uso

indefinido, xornada completa

profesional de, polo menos, 2

eLearning sobre plataforma Moodle

de ferramentas e recursos para o

Formación Profesional Grado

desenvolvemento dos proxectos

APS E ANALISTAS. EXPERIENCIA J2EE. 05-12-2014

tecnoloxía .NET - Coñecementos

Superior -Necesitamos un

- Desenvolvo de presentacións

Oferta publicada en: Infojobs.net

de WPF, WCF, Entity Framework.

desarrollador de contidos

- Apoio nas implantacións

Localidade:

A Coruña

- Imprescindible residencia na

- Imprescindible estar

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

Coruña. - Carné de conducir e

Requisitos:

eLearning con polo menos 2 anos

Características:

Requisitos:

Requisitos:

Características:

actualizacións dos compoñentes.
Requisitos:

- Enxeñaría Técnica ou Superior

anos en desenvolvemento baixo

de experiencia. -Coñecemento

cursando Enxeñaría Superior

ocupar posto estable e participar

vehículo propio. - Valoraranse

de Adobe Captivate, SCORM e

en Organización Industrial ou

en importantes proxectos en

coñecementos en plataformas J2ee

Moodle. -Utilización intensiva do

un posgrao. - Inquietude por

colaboración con multinacional

e experiencia en pequenas análises

programa Adobe Captivate 8.

adquirir unha visión transversal

TIC situada na Coruña, perfís de: -

de funcionalidades. - Capacidade

21.000€ - 27.000€ bruto/

das empresas. - Valorable altos

ANALISTAS PROGRAMADORES/

de traballo en equipo - Actitude

ano xornada completa

coñecementos de inglés. -

as J2EE. - ANALISTAS J2EE.

Imprescindible dispoñibilidade

Requisitos:

para desprazamentos frecuentes.
Características:

formativo, xornada completa

Formación Profesional

proactiva e comunicativa
Características:

indefinido, xornada completa

Grado Superior
Características:

indefinido, xornada completa

RESPONSABLES DE PROXECTOS
J2EE E/OU .NET. 05-12-2014

TÉCNICA/OU DE LOGISTICA 05-12-2014

MANTEMENTO INFORMATICO 05-12-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

A Coruña

Localidade:

Ferrol

Localidade:

Ourense

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

Descrición:

Manpower, compañía líder no sector

Descrición:

encargarase garantir o óptimo

ocupar posto estable e participar

dos Recursos Humanos, selecciona

funcionamento do sistema

en importante proxecto en

para importante empresa situada

informático da empresa,

colaboración con multinacional

na comarca de Ferrol, unha/

así como da resolución de

TIC situada na Coruña, perfís de: -

un técnica/ou de Loxística.

avarias/incidencias.

XEFE/A DE PROXECTOS JAVA e/ou

En dependencia da Dirección

Requisitos:

Formación Profesional Grado Medio

.NET. - XEFE/a de PROXECTO J2EE.
Requisitos:

ocuparase da xestión do transporte

– Informática - Imprescindible

de mercancías, da optimización

experiencia mínima de 2 anos en

con amplos coñecementos

da loxística, codificación de

posto similar. - Imprescindible

financeiros, con formación técnica

datos, elaboración de informes

experiencia traballando con:

(preferiblemente informático).

e resolución de incidencias.

Hardware, Software e Redes. -

Imprescindible experiencia previa

Requisitos:

Enxeñeiro Técnico - Forestal

Imprescindible experiencia con

en polo menos un dos seguintes

Características:

xornada completa

Office, Correo electrónico e Bases

ámbitos: - Implantación de ERPs

xornada completa

de datos. - carné de conducir

(módulos financeiros dos mesmos)

e vehículo propio. - Búscase

- Desenvolvementos con .NET: C#,

persoas con gran capacidade de

ADO.NET, Entity Framewrok, WFP,

organización, implicada no traballo,

WCF, Servizos Web, SQL Server,

responsable e con iniciativa.

MySQL, Oracle - Desenvolvementos

xornada completa

con Java : ou Hibernate ou SQL ou

Características:

Enxeñeiro Técnico - Perfil

Spring ou SWT ou Web Services
ou Maven ou similar ou Subversion
ou Eclipse ou Web ou JQuery /
Backbone ou HTML ou XML
Características:

indefinido, xornada completa

boletín de ofertas de emprego / 6

BUSINESS INTELLIGENT!! TODOS OS PERFÍS!! 05-12-2014

PROMOTOR/A 05-12-2014.

TÉCNICO/A RESPONSABLE DE MARKETING/

ENFERMEIRO/A 05-12-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

PUBLICIDADE 05-12-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

A Coruña

Localidade:

VIGO

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

A Coruña

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

Descrición:

Seleccionamos na cidade de

Localidade:

Ribeira

Descrición:

Importante empresa de

ocupar posto estable e participar

VIGO a mozas desempregados

Descrición:

- Creación e execución do

servizos busca Enfermeiro/a,

en importantes proxectos en

para traballar en diferentes

plan de marketing. - Deseño

preferiblemente coa especialidade

colaboración con multinacional

campañas, sempre de face ao

e produción de aplicacións

de Enfermería do Traballo, para

TIC situada na Coruña, perfís de:

público, para poder ampliar o

corporativas - negociación con

cubrir unha baixa maternal. As súas

- Consultor/a Senior BUSINESS

noso persoal no departamento

provedores. - Organización de

principais funcións centraranse en

INTELLIGENCE. - Arquitecto

de vendas. Son campañas con

eventos corporativos. - Relación

realizar as probas complementarias

BI. - Consultor Microsoft

atención a pymes, particulares

con medios de comunicación e

dos recoñecementos médicos, dar

BI. - Xefe de Proxecto BI.

e en eventos, promocionando

redacción de notas de prensa. -

Ciclo Formativo Superior –

os produtos que levamos.

Xestión e dinamización de redes

Requisitos:

Diplomado - Enfermería

Características:

de duración determinada,

Requisitos:

formación e realizar informes.

Informática 1 Arquitecto BI:

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

sociais. - Desenvolvemento

Microsoft RS, Microsoft Tabulares,

Características:

- Contrato laboral de 6 meses

e seguimento de plan

ETL (sobre todo PowerCenter)

- ALTA na Seguridade Social -

comercial. - Creación de contido

e desexable MicroStrategy e

Formación a cargo da empresa

(publicacións, artigos, mailings,

ENXEÑEIRO PROYECTISTA 05-12-2014

outras tecnoloxías BI. 1 Consultor

- Posibilidade de crecer dentro da

newsletters) e actualización de

Oferta publicada en: Infojobs.net

Microsoft BI: experiencia

empresa - Incorporación inmediata

web - Segmentación de BBDD

Localidade:

Padrón

demostrable en Microsoft SSRS

- Excelente ambiente de traballo -

segundo accións ou servizos.

Descrición:

En colaboración coa oficina técnica

(SQL Server Reporting Services),

Estabilidade laboral e económica

- Contratación e/ou execución

de deseño e desenvolvemento

de accións publicitarias (offline

de produto e o departamento de

coñecementos en Microsoft

xornada completa

SSAS (modelo Multidimensional

DESARROLLADOR ELEARNING CAPTIVATE

e online) - Monitorización

produción encargarase do deseño

e Tabular Model) e desexable

SCORM MOODLE –RC 05-12-2014

da marca e posicionamento

2D e 3D de proxectos. Tamén

ETLs (sobre todo Informática

Oferta publicada en: Infojobs.net

online - Análise de resultados

se encargará do seguimento de

PowerCenter), e desenvolvemento

Localidade:

A Coruña

e informe de consecución de

fabricación dos mesmos valóranse

de procedementos almacenados

Descrición:

KRELL CONSULTING&TRAINING,

obxectivos. Control do ROI

coñecementos previos en deseño

- Estudos relacionados co posto:

no sector. Debuxo en programas

Requisitos:

de BB.DD. 1 Consultor Sr. BI:

é unha compañía de consultaría

coñecementos e experiencia

tecnolóxica e desenvolvementos

Grado en Publicidade e Relacións

demostrable en contornas

de sistemas IT, con innovación,

Públicas ou similares. Curso de

Business Intelligence e Data

calidade e capacidade na

especialización ou Posgrado

especialidade en Mecánica

WareHouse, preferiblemente no

formación especializada dos

en Marketing Online. - Dominio

Coñecementos en programas

ámbito financeiro. Experiencia

seus profesionais e clientes.

dos programas informáticos do

CAD 3D paramétricos, tales como

Formación Profesional

paquete Office, Adobe CS6 e

Unigraphics,Catia,SolidWorks

ferramentas BI máis estendidas

Grado Medio Necesitamos

Mailchimp ou similares. - Soltura

,SolidEdge,Inventor,etc Inglés

no mercado, especialmente

un desarrollador de contidos

no uso de Internet e de redes

ou Francés fluído. Valorarase o

con algunha das versións

eLearning con polo menos 2 anos

sociais con fin empresarial. -

de MicroStrategy . Amplos

de experiencia. Coñecemento de

Coñecementos de SEM/SEO,

coñecementos en SQL. 1. Xefe de

Adobe Captivate, SCORM e Moodle.

monitorización e Google Analytics.

Proxecto : Experiencia polo menos

Funcións: Desenvolvemento

5 anos, exp. en xestión proxectos BI.

de contidos eLearning sobre

indefinido, xornada completa

plataforma Moodle. Utilización

ENXEÑEIRO/TÉCNICO EN ELECTRICIDADE

Oferta publicada en: Infojobs.net

intensiva do programa

E AUTOMATIZACIÓN 05-12-2014

Localidade:

Ourense

PROGRAMADORES/AS J2EE: JUNIOR

Adobe Captivate 8. Valorable

Oferta publicada en: Infojobs.net

Descrición:

- Conseguir os obxectivos de

E SENIOR 05-12-2014

coñecementos de formación,

Localidade:

Vigo

venda asignada, negociando e

Oferta publicada en: Infojobs.net

especialmente no ámbito sanitario

Descrición:

Desenvolvemento das

executando a política das 3D:

Localidade:

A Coruña

Titulación Ciclo formativo Banda

especificacións técnicas

Distribution, Display e Detailing

Descrición:

Na actualidade buscamos, para

salarial: 12.000 - 17.500? b/a

dos proxectos en canto a

- Realizar o report da actividade

12.000€ - 18.000€ bruto/

electricidade e automatización.

realizada así como dos pedidos -

en importante proxecto en

ano de duración determinada,

Deseño de cadros eléctricos e

Reducir foses de stock e aumento

colaboración con multinacional

xornada completa

supervisión da súa construción.

de distribución realizando

Desenvolvemento da programación

comparacións de variedade

no modelado e o Reporting coas

Características:

ocupar posto estable e participar

Requisitos:

Características:

Características:

• Enxeñeiro Técnico - Industrial,

coñecemento dalgún outro idioma
Características:

18.000€ - 30.000€ bruto/ano
outros contratos, xornada completa

xornada indiferente

COMERCIAL FARMACIA 05-12-2014

TIC situada na Coruña, perfís

Requisitos:

CAD 3D e programación CAD-CAM
Requisitos:

de: - PROGRAMADORES/as

ANALISTA/PROGRAMADOR SOFTWARE

do PLC-HMI, para cumprir as

en punto de venda e reportar

JUNIOR E SENIOR J2EE.

GESTION EMPRESARIAL 05-12-2014

especificacións de deseño de

incidencias. - Realizar as previsións

Formación Profesional Grado

Oferta publicada en: Infojobs.net

cada proxecto. Control de custos.

de venda do area xeográfica

Superior – Informática -

Localidade:

San Cibrao Dás Viñas

Desenvolvemento dos estándares

Experiencia laboral demostrable

Descrición:

Desenvolvemento de software

da compañía (mellora continua).

realizando tarefas de

de xestión en contorna ORACLE

Xestión de subcontratación.

Universitaria idealmente en

desenvolvemento en contorna Java

formando parte do equipo de

Enxeñeiro Técnico - Industrial,

Ciencias da Saúde - Carné

e/ou J2EE. Válidos tamén perfís

desenvolvemento do ERP LIBRA.

especialidade en Electrónica

Formación Profesional Grado

Industrial Programación de PLCs

Superior - Informática

e HMI Siemens a nivel experto.

de duración determinada,

Programación doutros PLCs e

xornada completa

HMI a nivel medio-avanzado.

SOLDADOR/A MIG E TIG 05-12-2014

AutoCAD nivel medio-avanzado.

Oferta publicada en: Infojobs.net

con Titulación Universitaria en

Requisitos:

Informática (Técnica ou Superior)
co Proxecto de Fin de Carreira

Características:

realizado con linguaxe Java e/ou

Requisitos:

J2EE. - Persoa motivada, dinámica

baixo a súa responsabilidade.
Requisitos:

Diplomado - Formación

de conducir obrigatorio
Características:

24.000€ - 44.000€ bruto/ano
indefinido, xornada completa

e resolutiva, con capacidade de

APERTURA OFICINA COMERCIAL 05-12-2014

Software SCADA nivel medio

Localidade:

Ou Porriño

comunicación e traballo en equipo.

Oferta publicada en: Infojobs.net

(WinCC, Intouch,…). Ofimática

Descrición:

Adecco Automotive, selecciona

indefinido, xornada completa

Localidade:

Pontevedra

nivel avanzado. Experiencia

para importante empresa do

Descrición:

Empresa intermediaria

en instalacións de frío

sector de automoción, situada en

TÉCNICO COMERCIAL DE FORMACIÓN 05-12-2014

que representa produtos e

industrial Inglés nivel alto

Oferta publicada en: Infojobs.net

servizos líderes no sector

Localidade:

A Coruña

de telecomunicacións .

Descrición:

- Prospección de mercado. -

Selecciona equipo para

AUXILIAR DE BANCA 05-12-2014

Captar novos clientes. - Asesorar,

próxima apertura de oficina.

Oferta publicada en: Infojobs.net

Características:

Características:

xornada completa

Porriño , un/a soldador/a mig e tig.
Ofrécese:

Ofrécese incorporación
a importante empresa do
sector de automoción.

Requisitos:

Imprescindible Ciclo Medio

xestionar e fidelizar a carteira de

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

Localidade:

Pontevedra

de Soldadura. Imprescindible

clientes. - Asegurar a consecución

Características:

xornada completa

Descrición:

Selecciónase Licenciada/

experiencia de polo menos

dos obxectivos marcados. -

ou en ADE, económicas e

Desenvolvemento da carteira

dereito ou Diplomada/ou en

de clientes. - Planificación de

empresariais para a realización

visitas, xestión de clientes e

de tarefas de operativa de

resolución de incidencias.

caixa en entidade bancaria.

Requisitos:

Bacharelato

Requisitos:

Características:

15.000€ - 18.000€ bruto/

imprescindible en postos

ano de duración determinada,

de atención ao cliente e en

xornada completa

operativa transaccional en

Diplomado Experiencia

entidades financeiras Bo nivel
de inglés Alto coñecemento de
ferramentas informáticas
Características:

de duración determinada,
xornada intensiva - mañá

un ano en posto vacante.
Características:

de duración determinada,
xornada completa

7 \ boletín de ofertas de emprego

CAMAREIRA/OU 05-12-2014

ANALISTA 05-12-2014

REXIONAL ACCOUNT MANAGER

ASISTENTE DE VENDAS 1/2 XORNADA 05-12-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Oferta publicada en: Infojobs.net

GRAN CONSUMO 05-12-2014

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

A Coruña

Localidade:

Coruña

Oferta publicada en: Infojobs.net

Localidade:

Vigo

Descrición:

Necesítase urxentemente

Descrición:

Debido á expansión de Indra

Localidade:

Galicia

Descrición:

Multinacional líder mundial

camareira/ou para cervexaría

Software Labs tanto no ámbito

Descrición:

- Será responsable de aplicar a

en o seu sector, en pleno

con experiencia en pinchos ,

nacional como en internacional

política comercial da compañía

proceso de expansión, precisa

limpeza , cafés con boa presenza

nos últimos meses, a nosa

na súa zona de actuación. -

incorporar un administrativo/a

Persoa seria e responsable

compañía require incorporar

Mantemento e fidelización da

asistente de vendas para

que traballe anteriormente en

novos profesionais. Buscamos

carteira de clientes de distribución

nosa nova tenda en Vigo coas

hostalaría. Con horario flexible e

persoas interesadas en formar

asignada. - Ampliación da carteira

seguintes funcións - Xestión

puntualidade á hora de chegada

parte dunha empresa líder en

de clientes. - Incremento do volume

e administración de téndaa -

ao traballo. Por semana e Fins

tecnoloxías da información.

de vendas. - Negociación de acordos

Atención ao cliente - Asesoramento

Enxeñeiro Técnico - Coñecementos

comerciais. - Lanzamento de novos

con vehículo propio.

sólidos en compoñentes de

produtos. - Detección de novas

xornada completa

arquitecturas J2EE - Valorable

oportunidades de negocio. - Xestión

Medio – Administración Persoa

experiencia a cargo de equipo de

do punto de venda. - Deseño do

con dotes comerciais, valorable

PILOTO CAPOT M33 AUTOMOCION 05-12-2014

traballo. - Persoa moi orientada

plan comercial para cada cliente.

experiencia como dependente

Oferta publicada en: Infojobs.net

a obxectivos e cumprimento da

Diplomado/a Residencia en

nunha tenda de sector sanitario.

Localidade:

Vigo

calidade da entrega. Experiencia

Galicia Experiencia en posto

Unha persoa con moi boa

Descrición:

Segula necesita incorporar unha

aproximada 5 anos como analista

similar e coñecemento da carteira

comunicación oral e empatía,

xornada completa

de clientes. Bo nivel de inglés.

orientada ao público, con boa

indefinido, xornada completa

presenza, organizada, responsable,

Requisitos:

de Semana. Imprescindible
Características:

persoa con experiencia como Piloto

Requisitos:

Características:

Características:

de estudos concepción Deseño en

Requisitos:

Características:

Requisitos:

CATIA V5 Coñecemento de produto

STORE MANAGER MODA/TEXTIL 05-12-2014

de embutición, estampación e

Oferta publicada en: Infojobs.net

PROFESOR/A DE INGLES NATIVO 05-12-2014

Forraxe Ensaios de validación.

Localidade:

A Coruña

Oferta publicada en: Infojobs.net

Nivel de Francés medio alto

Descrición:

Principais responsabilidades:

Localidade:

A Coruña

Enxeñeiro Técnico - Industrial

- Xestión da tenda a nivel

Descrición:

GRUPO TEMPORING, consultaría

Piloto de estudos concepción

organizativo e de Recursos

especializada en RRHH, con

Deseño en CATIA V5 Coñecemento

Humanos - Control da conta de

delegación na Coruña, selecciona

de produto de embutición,

explotación da tenda, levando a

profesor/a de inglés nativo ou

estampación e forraxe Ensaios de

cabo as accións necesarias para

cun nivel de dominio do idioma

validación. Francés nivel medio-alto

asegurar a máxima efectividade

moi alto para dar clases na zona

outros contratos, xornada completa

na consecución de obxectivos. Formación e desenvolvemento

PILOTO DE LIGTHNING AUTOMOCION 05-12-2014

dos seus colaboradores.

Oferta publicada en: Infojobs.net

- Orientación ao cliente

Localidade:

Vigo

Descrición:

Segula necesita incorporar
unha persoa con experiencia

Requisitos:

de Ou Burgo (Culleredo).
Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria
Nativo Nivel moi alto

Características:

Formación Profesional
xornada completa

Formación Profesional Grado

resolutiva e con capacidade

outros contratos, xornada
parcial - tarde

Grado Superior
Características:

e venda de accesorios
Requisitos:

para traballar en equipo.
Características:

outros contratos, xornada parcial
– mañá 12.000€ bruto/ano

Bolsas e ofertas
do Estado e
internacionais

ATENCIÓN AO CLIENTE INGLES/FRANCES 05-12-2014
Oferta publicada en: Infojobs.net

145 BOLSAS DE POSGRAO (12-2014)

Faros traseiros e dianteiros.

PANADERO/A 05-12-2014

Localidade:

A Coruña

Oferta publicada en: http://obrasocial.lacaixa.es/

Pilotaxe e validación de produto

Oferta publicada en: Infojobs.net

Descrición:

Funcións: Atención e soporte

Entidade:

La Caixa

e compoñentes. Coñecemento

Localidade:

Ferrol

multi-idioma ao cliente final,

Solicitudes:

Bolsas de doutorado en España.

especificacións técnicas de

Descrición:

indefinido, xornada completa

asesoramento, resolución de

Ata 23 de febreiro. Bolsas Europa.

produto Coñecemento defectologia

Requisitos:

A súa misión será participar nun

incidencias, asistencia no proceso

Ata 9 de febreiro Bolsas Asia-

de produto Coñecemento proceso

equipo de produción artesanal de

de compra e funcións similares.

Pacífico. Ata 23 de marzo Bolsas

de industrialización . Experiencia

produtos de recoñecida calidade

Bacharelato -Dominio dos idiomas

América do Norte. Ata 27 de abril

en ferramentas de concepción

en alimentación (panadería,

inglés e francés tanto a nivel oral

:CATIA V5 Francés: Bo nivel.

empanadas e produtos afines),

como escrito. (Descartásense as

PRÁCTICAS 2015-2016 NA AXENCIA

Plus: traballo con cliente PSA

nas instalacións situadas en

candidaturas que non cumpran con

EUROPEA DO FERROCARRIL (12-2014)

Requisitos:

Enxeñeiro Técnico – Industrial

Ferrol, con elevadas posibilidades

este requisito) -Boa capacidade de

Oferta publicada en: www.era.europa.eu/

Características:

outros contratos, xornada completa

de converterse a curto prazo en

comunicación -Clara orientación

Entidade:

Axencia Europea do Ferrocarril

responsable dun equipo de traballo.

ao cliente -Usuario áxil de

Características:

Anualmente, a ERA convocan un

Educación Secundaria Obrigatoria

ferramentas informáticas

programa de prácticas, con dous

de duración determinada,

períodos de desfrute. Un vai de

xornada parcial - tarde

marzo a xullo e o outro de outubro a

en Concepción de produto :

XEFE DE PROXECTO JAVA. 05-12-2014

Características:

Requisitos:

Oferta publicada en: Infojobs.net

Experiencia como Responsable de

Localidade:

A Coruña

Equipos preferiblemente, no sector

Descrición:

Debido á expansión de Indra

de fabricación con operarios de

Software Labs tanto no ámbito

fábrica a cargo Buscamos xente

COMERCIAL DE TELECOMUNICACIONES 05-12-2014

as de diferentes especialidades:

nacional como en internacional

con ganas, dedicación, dotes de

Oferta publicada en: Infojobs.net

Economía, Enxeñaría, Tecnoloxía,

nos últimos meses, a nosa

mando e con expectativas de

Localidade:

Porriño

Dereito, etc. A remuneración

compañía require incorporar

Desenvolvemento Coordinación

Descrición:

Para importante empresa do sector

novos profesionais. Buscamos

e/ou dirección de equipos

das telecomunicacións, precísase

persoas interesadas en formar

Dispoñibilidade para traballar

incorporar unha persoa con

parte dunha empresa líder en

Xornada Tarde - Noite Afeito a

experiencia en venda a empresas de

tecnoloxías da información.

traballar por obxectivos Absterse

telefonía, equipos e liñas. Ofrécese

INSPECTORES/AS DE EDUCACIÓN (04-12-2014)

Formación Profesional Grado

si non se posúe experiencia

posibilidade de traballo estable.

Oferta publicada en: BOE, Nº 293, do 4 de

Superior - Experiencia no ciclo

como Responsable de Equipo

Requisitos:

Características:

febreiro. Van dirixidas a egresados/

Requisitos:

completo de desenvolvemento:

Para o período 2015-16 pódense
solicitar ata o 4 de xaneiro.

• Formación Profesional Grado

decembro de 2014

Medio - Comercio e Marketing

Entidade:

Comunidade Autónoma de Madrid

Características:

45 prazas para o Corpo

toma de requisitos, análises,

ATENCIÓN AO CLIENTE. 05-12-2014

- Experiencia previa como

definición, desenvolvemento,

Oferta publicada en: Infojobs.net

comercial, preferiblemente na

de Inspectores/as de

probas e implantación de solucións

Localidade:

Vigo

rama de telecomunicacións. -

Educación SIstema selectivo:

Java - Coñecementos sólidos en

Descrición:

Empresa líder en o seu sector a

Persoa afeita a traballar por

compoñentes de arquitecturas

nivel nacional selecciona mozos

obxectivos. - Persoa proactiva,

J2EE e experiencia en modelos

na cidade de VIGO. Emprego de

comunicativa e con coñecementos

de datos hiper-poboados. -

atención ao cliente con atención a

de tecnoloxía. Boa presenza e

Coñecementos en metodoloxías de

particulares, Pymes e en eventos..

facilidade de palabra. - Persoa

xestión de proxectos e valorable

Requisitos:

Educación Secundaria Obrigatoria

con interese en desenvolverse

experiencia a cargo de equipo de

Características:

12.000€ - 18.000€ bruto/

profesionalmente e de permanencia

traballo. - Persoa moi orientada

ano de duración determinada,

a obxectivos e cumprimento da

xornada completa

calidade da entrega. Experiencia
aproximada 5 anos.
Características:

mensual é de 1,087.40 €
Solicitudes:

xornada completa

a longo prazo na empresa.
Características:

outros contratos, xornada completa

concurso-oposición
Solicitudes:

Solicitudes até o 22 de decembro

