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SOCORRISTAS ACUÁTICOS 

TITULADOS-AS (27-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Santiago de Compostela

Experiencia:  Formación a cargo da empresa.

Outros:  Posto ofertado en A Coruña e 

arredores, Santiago e arredores, 

Noia, Cerceda, Carral, Pontedeume.

Funcións: As propias do posto.

Solicitudes: https://bit.ly/3uvWnEp

RECEPCIONISTA (26-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/ 

Localidade: Santiago de Compostela

Descrición: As propias de do posto. Check in, 

check out, xestion de cobros e de 

reservas. Mantemento de limpeza 

de zonas comúns e almorzos

Requisitos: Experiencia: Como recepcionista

Outros:  Idiomas. Programas de 

xestión hoteleira

Solicitudes: https://bit.ly/3wLqw48 

COIDADOR-A, LIMPADOR-A (19-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Teo 

Descrición: Coidado de bebé e neno 

e tarefas do fogar

Requisitos: Formación: non necesaria

Experiencia:  valorarase experiencia con bebés

Solicitudes: https://bit.ly/3oKmMNx 

PROMOTOR-A (05-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Santiago de Compostela

Descrición: Seleccionamos un/unha “coffee 

ambassador” para levar a cabo unha 

acción comercial para a campaña 

dunha empresa de referencia na 

comercialización de produtos de 

café. en área comercial situada en 

Santiago. as túas funcións : - dar 

a coñecer o produto e ofrecer 

degustacións, informando sobre 

as características, vantaxes e 

beneficios deste - incentivar a 

venda do produto - aclarar dúbidas 

que lles puidesen xurdir aos 

clientes - reportar informe diario

Requisitos: Buscamos profesionais con 

experiencia no posto de 

promotor/a en promoción e 

venda, dispoñibilidade horaria 

por semana e fins de semana. 

valoramos: - dispoñibilidade e 

compromiso - dispoñibilidade 

para traballar luns, xoves e venres 

de 16.30 a 20.30 e os sábados 

de 10 a 14 e de 16.30 a 20.30 

horas - residencia en Santiago ou 

proximidades - perfil orientado á 

venda, moi valorable experiencia 

previa en promocións - actitude 

dinámica , proactiva e resolutiva 

- uso de novas tecnoloxías

Horario:  contrato inicial temporal de 

20 horas semanais do 7 de 

xuño ao 31 de xullo horario de 

tarde de 16.30 a 20.30, os luns, 

xoves e venres e os sábados de 

10 a 14 e de 16.30 a 20.30.

Solicitudes: https://bit.ly/3y1lzpe

COCIÑEIRO/A (12-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Entidade/localidade: O Pino

Descrición: Elaboración de menús e 

organización da cociña.

Experiencia:  Mínimo 2 anos

Outros:  Persoa seria e ordenada na cociña

Solicitudes: https://bit.ly/3weetvH 

PERSOAL DE LIMPEZA HOSPITALARIA (24-03-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Santiago de Compostela

Descrición: Limpeza zonas interiores, limpeza 

quirófanos, limpezas xerais zonas 

comúns, cristais, solos, aseos, 

mobiliario, vaciado de papeleiras, 

transporte de residuos, utilizando 

ferramentas propias do posto.

Requisitos: Experiencia: 3 meses de 

experiencia no posto

Outros: imprescindible ter certificado de 

discapacidade (mínimo 33%)

Contrato:  de duración determinada

Número de vacantes:  10

Horario:  entre 31 e 40 horas semanais

Solicitudes: https://bit.ly/2SlCRgi 

TÉCNICO/A DE PREVENCIÓN DE 

RISCOS LABORAIS (21-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Santiago de Compostela

Descrición: Vixilancia do cumprimento 

da normativa en materia de 

seguridade, saúde e medio 

ambiente. Asesorar e apoiar á 

empresa, cos labores preventivos 

que se realizarán onde a empresa 

teña a súa actividade. Recompilar 

e controlar a documentación 

das empresas involucradas na 

execución do proxecto. Impartir 

as charlas e/ou formacións en 

materia de prevención e medio 

ambiente. Reportes diarios, 

semanais e mensuais. Reportar á 

liña de mando e ao departamento 

QHSE das deficiencias 

detectas durante a execución 

dos proxectos. Realización de 

investigación de incidentes.

Requisitos: Formación: mínimo técnico 

intermedio en prevención 

de riscos laborais ou similar 

segundo normativa do país. 

Desexado: técnico/a superior en 

prevención de riscos laborais

Experiencia:  valorable

Outros:  dispoñibilidade xeográfica. 

Idioma: inglés nivel b2 ofimática: 

office nivel usuario/a

Solicitudes: https://bit.ly/3wuzWRa 

AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO (21-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Negreira

Descrición: Atención a persoas dependentes

Requisitos: Formación: atención a 

persoas dependentes

Experiencia:  valorable manexo de grúa

Outros:  permiso de conducir e 

vehículo propio

Solicitudes: https://bit.ly/3vglX1j 

AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO (21-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Boqueixón

Descrición: Atención a persoas dependentes

Requisitos: Formación: atención a 

persoas dependentes

Experiencia:  valorable manexo de grúa

Outros:  permiso de conducir e 

vehículo propio

Solicitudes: https://bit.ly/3vfgSX1 

OFICIAL DE PRIMEIRA (01-06-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Santiago de Compostela

Descrición: Requisitos: Experiencia: 

experiencia mínima de 5 anos

Solicitudes: https://bit.ly/3pqAncU 

RESPONSABLE DE CONTABILIDADE (03-06-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Ames 

Descrición: Supervisión da xestión 

administrativa das contas da 

empresa a nivel de contabilidade 

administrativa e fiscal. Levará 

e coordinará un equipo de 

técnicos administrativos.

Requisitos: Formación: grado en ade

Experiencia:  5 anos

Solicitudes: https://bit.ly/3cn11yg 

PEÓN/PEOA AGROPECUARIO/A (03-06-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Boqueixón 

Descrición: Muxido e alimentación.

Requisitos: Experiencia: con experiencia

Outros:  con carné de conducir

Solicitudes: https://bit.ly/3v2u7JE 

COMERCIAL (04-06-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Santiago de Compostela

Requisitos: Formación: Non se require

Experiencia:  Non se require 

Venta porta fría, locais, comercios.

Solicitudes: https://bit.ly/3zgIlKv

Ofertas da 
Comarca de 
Compostela

 CAMAREIRO-A DE SALA E TERRAZA (31-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Entidade/localidade: Santiago de Compostela

Descrición: Servizo de cafetaría de 

hotel e terraza xardín.

Requisitos: Formación: non necesaria

Experiencia:  ter coñecementos do desempeño 

laboral en hostalería e servizos

Outros:  valórase o coñecemento do 

idioma inglés. Non se esixe 

titulación académica específica 

pero valórase a capacidade de 

comunicación , empatía e servizo. 

Tamén o coñecemento da cultura 

local e xeral . Posibilidade de 

continuidade. Dinamismo físico.

Solicitudes: https://bit.ly/3c4UyIe 

OPERARIO/A DE SINALIZACIÓN (26-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Santiago de Compostela

Descrición: Formación: curso básico 

de prevención de riscos 

laborais 60h+coex

Experiencia:  valorarase pero non é 

imprescindible. 

Mantemento da sinalización 

vial vertical e horizontal

Solicitudes: https://bit.ly/3i5qTCw 

LIMPADOR-A (27-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Santiago de Compostela

Descrición: Limpeza de local comercial 

situado nas Cancelas

Requisitos: Formación: Non requirida

Experiencia:  Preferiblemente persoas 

con experiencia previa 

no sector limpeza.

Outros:  Certificado de Discapacidade 

e en situación de desemprego. 

Vehículo propio.

Solicitudes: https://bit.ly/2RZQmCD 
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OPERARIO-A DE ALMACÉN (14-06-2021)

Oferta publicada en: Infojobs

Localidade: Padrón

Descrición: En STAC, empresa cun elevado 

nivel de expansión e conformada 

por profesionais e técnicos de 

diferentes perfís, estamos a 

buscar incorporar, de maneira 

inmediata, OPERARIO/A DE 

ALMACÉN, para o seu complexo 

produtivo de Padrón (A Coruña).

OFRÉCESE: - Formación interna. 

 Posto de traballo estable. 

- Condicións salariais 

negociables segundo valía 

do perfil e experiencia.

Funcións: - Cumprimento das ordes de 

traballo na zona asignada. 

- Manexo de carretilla elevadora. 

- Xestión e resolución das 

incidencias. 

- Picking con PDA.

REQUISITOS: - Experiencia previa demostrable 

de polo menos 2-3 anos en 

contornas industriais de produción. 

- Desexable a formación de Ciclo 

Medio ou Superior de índole 

industrial. 

- Dispoñibilidade/flexibilidade 

horaria para traballar a quendas / 

xornada partida. 

- Residencia na zona de Padrón ou 

proximidades e/ou posibilidade de 

cambio de residencia. 

“ STAC comprométese coa 

igualdade”: 

Esta empresa ten un firme 

compromiso coa igualdade de trato 

e de oportunidades entre mulleres 

e homes no emprego e a ocupación 

laboral. 

Todas as súas ofertas de traballo 

baséanse na igualdade e na 

non discriminación por razón 

de xénero, raza, ideoloxía ou 

calquera outro motivo.

Solicitudes: Infojobs

XESTOR-A DE OBRAS CON INGLÉS (14-06-2021)

Oferta publicada en: Infojobs 

Localidade: Santiago de Compostela

Descrición: Para o mercado de USA realizará as 

seguintes funcións: 

1.- Cotización de proxectos. 

2.- Asesoramento técnico de 

produto a clientes externos e 

internos. 

3.- Proposta e desenvolvemento de 

solucións técnicas de produto. 

4.- Estudo sobre a viabilidade de 

fabricacións especiais e realización 

de autorizacións técnicas e 

configuracións de produto. 

5.- Análise do custo económico 

dos proxectos de Obra co fin de 

propoñer cotizacións especiais 

para as mesmas. 

6.-Formación técnica de produto a 

clientes internos 

7.- Servizo posvenda

Estudos mínimos: Enxeñería Técnica - 

Arquitecto Técnico

Experiencia mínima: Polo menos 3 anos 

Imprescindible residente en 

Provincia 

Posto Vacante

Idiomas requiridos: Inglés - Nivel Avanzado

Requisitos mínimos: Formación de Arquitectura Técnica 

ou Enxeñería Técnica. Experiencia 

mínima nun posto similar durante 

3 anos, especialmente en obras 

tratando con materiais ou produtos 

técnicos. Coñecementos na 

xestión de proxectos. Dominio 

de inglés falado e escrito. 

Buscamos a unha persoa 

creativa para xerar solucións 

técnicas, orientación ao cliente 

e capacidade de planificación.

Solicitudes: Infojobs

canle Ecommerce. 

- Planificación, seguimento, 

contratación e control de 

servizos externos, provedores de 

transporte, etc. 

En xeral, o desenvolvemento 

da visión estratéxica e 

operativa da loxística de toda 

a empresa para maximizar o 

nivel de servizo a clientes.

Requisitos mínimos: Ciclo Superior en Transporte e 

Loxística, preferible Enxeñería 

Técnica/Superior, Grao Enxeñería 

ou Licenciado en Enxeñería, en 

loxística. 

- Preferible Formación en Enxeñería 

de Procesos e Loxística ou Similar. 

- Experiencia en loxística 

e ferramentas de cadea de 

subministración. 

- Dominio de Excel. 

- Experiencia en Dirección de 

Equipos. 

- Dominio sistemas de información 

loxística: SGA, ERP, ...

Valorarase: - Capacidade de organización e 

enfoque en proxectos e resultados 

- Vocación e orientación ao servizo 

e ao cliente. 

- Manexo de ferramentas de 

ofimática e sistemas ERP 

- Xestión e Implantación de 

Sistemas de xestión de almacéns 

SGA. 

- Habilidades para o traballo en 

equipo e desenvolvemento de 

relacións. 

- Interese pola aprendizaxe e polo 

desenvolvemento do coñecemento 

- Interese por vincularse cun 

proxecto empresarial a longo prazo, 

e crecer internamente 

- Ambición polo desenvolvemento e 

crecemento persoal e profesional.

Solicitudes: Infojobs

GOBERNANTE-A HOTEL MONTE 

DO GOZO (13-06-2021)

Oferta publicada en: Infojobs 

Entidade/localidade: Santiago de Compostela

Descrición: COR Outsourcing, somos 

unha importante empresa de 

externalización de limpeza en 

Hoteis. Actualmente necesitamos 

incorporar á nosa Organización 

unha persoa para o posto de 

Gobernante/a en o Monte Do 

Gozo para xestionar o Servizo de 

Limpeza de Pisos. 

Buscamos unha persoa con ganas de 

impulsar a súa carreira profesional, 

proactiva con experiencia en 

xestión do Servizo de Limpeza 

en Hoteis, que liderase equipos 

de Camareiros/ as de Piso e de 

Limpadores/ as. Ofrecémosche 

a oportunidade de incorporarche 

a unha importante empresa en 

continuo progreso, onde poderás 

obter unha continuidade e 

desenvolvemento profesional.

Funcións: · Organizar e planificar o traballo 

de limpeza no centro hostaleiro 

asignado. 

· Coordinar e xestionar o persoal 

do Hotel, garantindo a calidade do 

servizo. 

· Identificar as necesidades de 

persoal e de recursos materiais o 

Hotel segundo o volume de traballo. 

· Dirixir funcionalmente ao Equipo 

de Supervisor/a, Camareiros/ as de 

Pisos e Limpadores/ as. 

· Establecer os mecanismos 

adecuados para asegurar o alto 

nivel do servizo ao cliente. 

· Elaborar repórtelos mensuais 

necesarios. 

· Supervisar a comunicación interna 

e a información proporcionada no 

Hotel 

· Representar á empresa #ante os 

clientes. 

· Asignar, coordinar e supervisar os 

traballos de limpeza, mantemento 

de habitacións e zonas comúns e 

internas do Hotel (limpeza diaria, 

planificación e coordinación dos 

traballos periódicos e necesidades 

de reposición.) 

· Distribución do traballo diario 

do persoal de pisos, quendas de 

traballo e control de horas. 

· Control e supervisión de limpeza, 

presentación e estándares das 

habitacións e zonas comúns 

diariamente, así como os traballos 

de lavandería. 

· Control e formación do persoal 

novo baixo o seu cargo e nos 

parámetros establecidos. 

· Supervisión de office e carros en 

base aos parámetros establecidos.

Requisitos mínimos: Experiencia de máis de 3 anos nun 

posto similar, preferiblemente en 

Hoteis de 4 e/ou 5 estrelas e en 

empresa de externalización de 

servizos. 

· Dispoñibilidade horaria. 

· Persoa dinámica. 

· Afeita a traballar baixo 

presión e por obxectivos.

Solicitudes: Infojobs

Ofertas de 
Galicia

COCIÑEIRO-A (24-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Porto do Son

Descrición: Planificación e elaboración de 

menús 60 persoas en campamentos. 

Elaboración e supervisión de 

dietas especiais, planificación, 

realización e recepción de 

pedidos e compras, Office.

Requisitos: Formación: Grao Básico ou 

Superior Cociña e Restauración

Experiencia:  Experiencias en planificación, 

elaboración de menús e realización 

de pedidos. Experiencia en 

cociña de comedores escolares. 

Experiencia como cociñeiro/a 

en campamentos xuvenís 

ou centros educativos.

Outros:  Formación en Alerxias e 

Intolerancias Alimentarias, 

coñecemento da normativa en 

materia sanitaria e de comedores 

colectivos. Carné de conducir.

Solicitudes: https://axencialocaldecolocacion.

org/ofertas/4375/cocineiroa

CARPINTEIROS MADEIRA (25-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: A Estrada 

Descrición: Montaxe mobiliario, 

traballo en fábrica

Requisitos: Formación: valorarase experiencia

Experiencia:  si

Solicitudes: https://bit.ly/3p3rW7g 

OFICINA TÉCNICA (25-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: A Estrada 

Descrición: Confeccionar planos.

Requisitos: Formación: valorarase experiencia 

no sector da madeira

Experiencia:  si

Outros:  Manexo de Solid Edge/Autocad

Solicitudes: https://bit.ly/3fX39O3 

COCIÑEIRO-A (14-06-2021)

Oferta publicada en: El Correo Gallego 

Solicitudes: 981576487

CAMAREIRO-A (14-06-2021)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Localidade: Santiago

Descrición: Con experiencia. 

Solicitudes: Entregar CV no Café D´Lucía, 

rúa de Ramón Piñeiro, 7

AXUDANTE DE CAMAREIRO-A (14-06-2021)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Entidade: Restaurante O Negreira  

Solicitudes: Chamar ao 619 542 115, 

levar currículum

AUXILIAR DE CLÍNICA/HIXIENISTA 

DENTAL (13-06-2021)

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Entidade: Santiago de Compostela

Descrición:  Para clínica. Media xornada

Solicitudes: Enviar currículum a 

clinicadental23b@gmail.com 

RESPONSABLE LOXÍSTICA E ALMACÉN 

CENTRALIZADO (13-06-2021)

Oferta publicada en: Infojobs 

Llocalidade: Santiago de Compostela

Descrición: Dependendo da Dirección Xeral 

de Subministracións Calefón, 

será responsable do Almacén 

Loxístico Centralizado situado no 

Polígono da Sionlla en Santiago 

de Compostela, dando servizo 

directo ás Tendas que a empresa 

ten na Coruña, Lugo, Santiago de 

Compostela, Pontevedra, Ourense, 

Vigo e Famaliçao (Portugal) 

encargarase da xestión de todo 

o proceso loxístico, almacenaxe, 

recepción, transporte e 

distribución das marcas e produtos 

que distribuímos a nivel de Galicia, 

Portugal e resto Península.

De forma específica: - Planificación, seguimento e 

control dos procesos loxísticos 

(internos e externos) e do almacén 

centralizado, asegurando o 

inventario físico, a súa fiabilidade 

e control de mercadoría incluída a 

non conforme. 

- Organización das entradas 

e saídas de mercadoría nos 

almacéns da empresa, ademais 

da optimización dos fluxos e 

actividade dentro de almacén. 

- Definir procedementos de traballo 

dos equipos de loxística dos 

distintos almacéns. 

- Definición e seguimento dos 

índices de produtividade e niveis de 

servizo dos procesos loxísticos. 

- Ser parte activa nos procesos de 

automatización e mellora continua 

da compañía. 

- Integración os criterios de 

Calidade dos procesos loxísticos 

(internos e externos). 

- Coordinación e xestión do equipo 

do almacén centralizado baixo a súa 

responsabilidade e a coordinación 

de funcións de almacén do resto de 

delegacións conxuntamente cos 

Xefes de Almacén das distintas 

delegacións. 

- Será responsable do Tráfico, 

Control de Custos, Optimización 

de Roteiros, Apoio aos Xefes 

de Almacén, Asignación de 

reparticións e recollidas aos 

diversos condutores, Xestión da 

frota de vehículos tanto da empresa 

como subcontratados. 

- Supervisión e Criterios de xestión 

de entregas e servizo ao cliente. 

- Coordinación con área de compras 

e provedores e co resto das áreas 

da empresa para a xestión de 

procesos loxísticos, recepción e 

control do stock. 

- Integración da área loxística coa 
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CONTROLADORES-AS DE ACCESO (27-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Coruña 

Formación:  non é necesaria titulación.

Experiencia:  formación a cargo da empresa.

Outros:  experiencia en trato coa xente 

e/ou vixilancia de seguridade, 

edificios, etc. A Coruña e arredores, 

Santiago e arredores, Noia, 

Cerceda, Carral, Pontedeume.

Solicitudes: https://bit.ly/3p4u4vz 

 PERSOAL DE MARKETING (27-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Lalín 

Descrición: Marketing, deseño, 

posicionamento, fotografía.

Requisitos: Formación: Titulación superior 

Experiencia en posto similar, 

polo menos dous anos.

Solicitudes: https://bit.ly/3p6NHmL

FORMADOR-A EN MANEXO DE MOTOSERRA 

E ROZADOIRA (10-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Pontevedra 

Descrición: Formador/a con experiencia 

en traballos con motoserra 

(corta polo pé) e rozadoira 

para impartir 2 cursos de 

formación teórico-práctica.

Requisitos: Formación: • Enxeñería Técnica 

Forestal ou Enxeñería de Montes 

(preferiblemente). Admítense 

tamén titulacións equivalentes 

da rama agraria: Enxeñeiro/a 

Técnico/a Agrícola ou Enxeñeiro/a 

Agrónomo/a. • Título de Técnico/a 

Superior en Prevención de Riscos 

Laborais (3 especialidades).

Experiencia:  Valoraranse coñecementos 

demostrables no manexo de 

rozadoira e motoserra (como 

profesional e/ou docente) 

e traballos relacionados 

(poda, poda en altura,...)

Outros:  Posibilidade de impartir 

outras edicións do curso no 

resto de provincias galegas a 

partir de finais do verán.

Solicitudes: https://bit.ly/3ugJaz9 

ENCOFRADOR-A OFICIAL DE 1ª (18-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Coruña 

Descrición: Requisitos: Formación: ESO

Solicitudes: https://bit.ly/34c8R9i 

COCIÑEIRO/A (18-05-2021)

Oferta publicada en: https://axencialocaldecolocacion.

org/

Localidade: Noia 

Descrición: Traballo en colexio. - preparación 

menú diario . - garantir o 

cumprimento das normas 

hixiénico-alimentarias e de 

APPCC. - organización e xestión 

de todo o servizo de cociña.

Requisitos: Formación: fp II ou ciclo formativo 

de grao superior en hostalaría, 

cociña, restauración ou similar; 

ou experiencia demostrable no 

posto de cando menos 4 anos.

Experiencia:  4 anos mínimo en posto similar

Outros:  coordinación de pedidos, 

materias primas, produtos e 

útiles de cociña: xestionar a súa 

conservación, almacenamento e 

óptimo rendemento. - preparación 

menú diario . - tarefas de limpeza 

de cociña, ademais do control e 

mantemento do equipamento

Solicitudes: https://bit.ly/3feICW3 

AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO 

LOCAL (14-06-2021)

Oferta publicada en: BOE nº 141 do 14 de xuño de 2021

Entidade: Concello de Arteixo

Descrición: Unha praza de Axente de 

Emprego e Desenvolvemento 

Local, persoal laboral fixo, que se 

cubrirá polo sistema de concurso-

oposición, en quenda libre.

Solicitudes: Prazo de solicitudes de 

20 días naturais contados 

desde o 15 de xuño.

BOLSA DE TRABALLADOR-A SOCIAL (14-06-2021)

Oferta publicada en: BOE nº 141 do 14 de xuño de 2021

Entidade: Concello do Valodouro

Descrición: Selección dun (1) traballador/a 

social, ao 50% da xornada, para 

que preste os seus servizos no 

Concello de O Valadouro, para o 

reforzo dos servizos sociais en 

virtude da financiación do plan 

concertado de servizos sociais e 

vinculada a dita financiación, así 

como a creación dunha bolsa de 

complementaria para as posibles 

necesidades do servizo.

 Concurso-oposición.

Solicitudes: Prazo de solicitudes 

até o 21 de xuño

2 XEFES/AS DE BRIGADA, 2 PEÓNS/PEOAS 

CONDUTORES/AS E 6 PEÓNS/PEOAS (14-06-2021)

Oferta publicada en: BOP de Ourense, nº 133, 

do 14 de xuño de 2021

Entidade: Concello de Boborás

Descrición: Convocatoria de selección de 

persoal para a provisión dos 

seguintes postos de traballo: 2 

xefes/as de brigada, 2 peóns/peoas 

condutores/as e 6 peóns/peoas.

 Concurso-oposición

Solicitudes: Prazo de solicitudes 

até o 21 de xuño

1 XEFE/A DE BRIGADA, 1 PEÓN/PEOA 

CONDUTOR/A E 3 PEÓNS/PEOAS DE PREVENCIÓN 

E EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTAIS; E 6 

PEÓNS/PEOAS AGROFORESTAIS (14-06-2021)

Oferta publicada en: BOP de Ourense, nº 133, 

do 14 de xuño de 2021

Entidade: Concello de Riós

Descrición: Selección de persoal para a 

provisión dos seguintes postos 

de traballo: 1 xefe/a de brigada 

de prevención e extinción de 

incendios forestais, 1 peón/

peoa condutor/a de prevención e 

extinción de incendios forestais, 

3 peóns/peoas de prevención e 

extinción de incendios forestais 

e 6 peóns/peoas agroforestais

Solicitudes: Prazo de solicitudes 

até o 21 de xuño

SOCORRISTAS (14-06-2021)

Oferta publicada en: BOP da Coruña, nº 110 

do 14 de xuño 

Localidade: Concello de Zas

Descrición: Selección de 2 socorristas para as 

piscinas municipais de Baio e Zas

Solicitudes: Solicitudes até o 18 de xuño.

CAMAREIRO-A (14-06-2021)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Entidade: Restaurante Bueu

Descrición: Bo salario.

Solicitudes: 677 207 808

MODISTA (14-06-2021)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Descrición: Imprescindible experiencia 

en arranxos e confección

Solicitudes: 677 207 808

PROTÉSICO-A DENTAL (14-06-2021)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Entidade/localidade: Laboratorio Luden, Vigo

Descrición: Necesítase protésico dental, 

sección CADCAM, repasado 

de estruturas e modelado

Solicitudes: Interesados/as enviar CV 

a direccion@luden.es 

PANADEIRO-A (14-06-2021)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Entidade/localidade: Vigo

Descrición: 

Solicitudes: 986 378 507

Doutor Carracido, 121 

CHOFER (13-06-2021)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Entidade/localidade: 

Descrición: Carné C. Para Vigo e 

arredores. Valóranse 

coñecementos portagrúa, 

portacontedores, mecánica e 

maquinaria de escavación. 

Solicitudes:  Só whatsapp ao 679 169 695 

ou correo vvdvfv@gmail.com

TELEOPERADORAS COMERCIAIS (13-06-2021)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Entidade/localidade: Edit Job ETT

Descrición: Valoramos experiencia 

mínima de 3 anos. 

Solicitudes: Enviar CV a  

administracion17@grupobase.com 

OFICIAIS DE 1ª E 2ª (13-06-2021)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Descrición: Para construción

Solicitudes:  686 549 092

CONDUTOR-A TRÁILER (13-06-2021)

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Descrición: Ruta nacional e internacional 

Solicitudes:  986 274 964

ALBANEIS E PINTORES (14-06-2021)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Zona da Coruña 

Solicitudes:  688 917 528

OFICIAIS DE FONTANERÍA, PINTURA E AXUDANTE 

DE TALLER DE CARPINTERÍA (14-06-2021)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Descrición: Para empresa construtora

Solicitudes:  623 100 055  /  981 281 506

MONTADOR-A DE MOBILIARIO (13-06-2021)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Ferrol 

Descrición: Con experiencia, para 

empresa de mudanzas

Solicitudes: 981 333 189 

AXUDANTE DE COCIÑA (13-06-2021)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Entidade: Cervecería el Potro 

Solicitudes: Presentar CV na Cervecería 

el Potro, Avenida Galicia, 

nº 26, O Burgo

PESCADEIRA (13-06-2021)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Boiro - Ribeira

Descrición: Experiencia. Imprescindible carné. 

Solicitudes: Enviar CV a  

ofertadeempleoboiro@gmail.com 

COLOCADOR-A CARPINTERÍA PVC E 

FACHADAS VENTILADAS (13-06-2021)

Oferta publicada en: La Voz de Galicia

Localidade: Coruña cidade

Descrición: Empresa de fachadas. Contrato 

indefinido. Incorporación 

inmediata. Bo salario.

Solicitudes: 672 064 732 

j.sar@hotmail.es 

GRADUADO/A – TITULADO/A EN ADMINISTRACIÓN, 

PUBLICIDADE, XESTIÓN COMERCIAL (14-06-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo 

Descrición: Empresa de comunicación inicia 

un proceso de selección para 

Lugo dunha persoa titulada 

ou graduada nalgunha das 

seguintes áreas: administración, 

publicidade, xestión comercial...

Requírese:  ter finalizados os estudos 

ou estar no último ano 

Solicitudes: Enviar CV a seccionrh@gmail.com 

TRABALLADOR-A DE ALMACÉN (14-06-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo 

Descrición:  Precísase traballador-a 

con experiencia no control 

de stocks, en almacén

Solicitudes: Enviar CV a  

recambiosinfra@hotmail.com 

CAMAREIRO-A (14-06-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo 

Descrición:  Moi boas condicións económicas 

Solicitudes: Avenida Madrid, 63, baixo 

COCIÑEIRO-A (14-06-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo 

Descrición:  Con experiencia. 

Incorporación inmediata. 

Solicitudes: 647 628 861 

DIPLOMADO/A LICIENCIADO/A EN EMPRESARIAIS 

OU ECONÓMICAS (14-06-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Localidade: Lugo 

Descrición:  Posto administrativo. 

Solicitudes: Enviar CV a 

recambiosinfra@hotmail.com 

ODONTÓLOGO-A (13-06-2021)

Oferta publicada en: El Progreso

Entidade/localidade: Lugo 

Descrición: Clínica dental. Preferiblemente 

con experiencia 

Solicitudes: 664 202 520

COCIÑEIRO-A, CAMAREIRO-A (14-06-2021)

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

Localidade: Combarro

Descrición: Restaurante

Solicitudes: 685 469 221

GARDIÁN DE NOITE (14-06-2021)

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

Localidade: Zona de Sanxenxo

Descrición: Para hotel

Solicitudes: 606 755 078

AXUDANTA DE COCIÑA (14-06-2021)

Oferta publicada en: La Región

Localidade: Bande 

Descrición: Para restaurante

Solicitudes: 629 377 146

TRABALLADOR/A SOCIAL (11-06-2021)

Oferta publicada en: BOP da Coruña nº 109 do 

11 de xuño de 2021

Entidade: Concello de Vilarmaior

Descrición: Contratación laboral temporal 

de traballador/a social 

mediante concurso e formación 

de bolsa de emprego

Solicitudes: Solicitudes até o 18 de xuño

MONITOR-A DE TEMPO LIBRE (11-06-2021)

Oferta publicada en: BOP da Coruña nº 109 do 

11 de xuño de 2021

Entidade: Concello do Porto do Son

Descrición: Ampliación da bolsa de emprego 

de monitores/as de tempo libre.

Solicitudes: Solicitudes até o 18 de xuño
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EDUCADOR-A SOCIAL (11-06-2021)

Oferta publicada en: BOP da Coruña nº 109 do 

11 de xuño de 2021

Localidade: Concello da Laracha

Descrición: Proceso de selección como 

persoal laboral temporal 

dun/a educador/a social

Solicitudes: Solicitudes até o 18 de xuño

LIMPADOR-A (14-06-2021)

Oferta publicada en: Infojobs 

Localidade: Ourense

Descrición: Lacera Servicios y Mantenimiento 

precisa persoa eventual 

para limpeza en centros de 

traballo situado en Ourense

Solicitudes: Infojobs

INSTALADOR-A DE FIBRA ÓPTICA (14-06-2021)

Oferta publicada en: Infojobs 

Localidade: Vigo 

Descrición: Instalación e configuración de 

equipos de fibra óptica para dar 

servizo a clientes para acceso a 

internet teléfono e televisión.

Estudos mínimos: Sen estudos

Experiencia mínima: Non Requirida

Solicitudes: Infojobs

RESPONSABLE DE TENDA (14-06-2021)

Oferta publicada en: Infojobs 

Localidade: Lugo 

Descrición: Claire’ s: se parte da nosa 

historia de éxito

OFERTA DE EMPREGO PARA RESPONSABLE 

DE TENDA C. C AS TERMAS EN LUGO

Funcións: Estas son as principais 

responsabilidades do/da 

responsable de tenda en Claire’ s:

Vendas e beneficios:  alcanzar os obxectivos de 

tenda e aumentar as vendas.

Atención ao cliente:  proporcionar aos clientes 

a mellor atención.

Operacións:  garantir o bo funcionamento 

da tenda.

 Detalles relacionados co aspecto 

da tenda: manter a tenda 

constantemente reposta e con bo 

aspecto. 

Liderazgo de equipo: contratar, 

formar, xestionar, orientar e 

axudar a desenvolver aos equipos 

para estimulalos e que consigan 

resultados. 

Facer piercings de orella 

(tras recibir a formación 

correspondente). 

Cualificacións - Internas

Requisitos: Precísanse as seguintes calidades, 

aptitudes e experiencia: 

Ampla experiencia como 

responsable de tenda nunha tenda 

pequena ou como adxunto/a en 

unha tenda grande con vistas a 

conseguir o primeiro posto como 

responsable. 

Ter unha capacidade de liderado 

firme. 

Demostrar alcanzar obxectivos de 

vendas e resultados de negocio. 

Experiencia en dirixir ou supervisar 

equipos para conseguir os 

obxectivos de KPI. 

Dar prioridade aos clientes e aos 

resultados. 

Sentir paixón polo comercio e a 

moda. 

Dominar a presentación en tenda. 

Experiencia en contratación, 

formación, apoio e progreso dos 

membros do equipo. 

Posuír unhas habilidades 

excelentes para a comunicación, a 

planificación e a organización. 

Traballar no sector dos 

complementos ou bixutería de 

moda (considerarase un plus). 

Contar coa motivación e as ganas de 

superar retos. 

Queres ser parte dunha 

marca incrible?

 Con máis de 9000 tendas en todo 

o mundo, nos enorgullecemos de 

que Claire’ s sexa unha das marcas 

de accesorios máis queridas do 

mundo, e aínda máis orgullosos de 

que a nosa empresa sexa sinónimo 

de diversión, innovación e creación 

de recordos para familias. Esta 

definición non só é certa en canto 

aos nosos produtos e experiencias 

en tenda, senón tamén cando se 

trata da nosa cultura de traballo. 

Con só entrar nunha das nosas 

tendas é posible sentir a nosa 

enerxía, a paixón por Claire’ 

s é contaxiosa! Encántanos a 

moda, a diversión e a innovación, 

e encántanos a industria e as 

persoas que traballan connosco. 

Apoiaremos o teu crecemento 

e desenvolvemento mediante 

sesións de formación. A medida que 

aprendas proporcionarémosche 

novas oportunidades emocionantes 

para que poidas brillar. O noso 

obxectivo é outorgar vacantes 

a empregados existentes e a 

nosa intención é que progreses, 

polo que che axudaremos en 

todos os pasos igual que o 

faría o teu mellor amigo/a.

Solicitudes: Infojobs

OPERARIO-A DE PRODUCIÓN (14-06-2021)

Oferta publicada en: Infojobs 

Localidade: O Porriño 

Descrición: Alliance selecciona un/a operario 

de produción para fábrica do sector 

químico situada en Porriño.

Requírese: experiencia como operario/a en 

contornas produtivas industriais 

e dispoñibilidade inmediata 

para calquera quenda.

Estudos mínimos: Outros cursos e formación 

non regrada

Experiencia mínima: Polo menos 3 anos

 Imprescindible residente en 

Provincia 

Posto Vacante

Requisitos: Experiencia laboral en fábrica, 

preferiblemente en sectores con 

alta carga de traballo e condicións 

ambientais complexas (calor, 

químicos...) 

Dispoñibilidade para traballar en 

CALQUERA quenda (rotativos/

noite/fin de semana). 

Valórase moi positivamente 

dispoñer experiencia como 

carretilleiro e ter coñecementos de 

mantemento/mecánica etc. 

Residencia próxima a Porriño

Salario bruto hora:  10,62 euros

Solicitudes: Infojobs

DEPENDENTE/A PARA TENDA DE 

TELECOMUNICACIÓNS (14-06-2021)

Oferta publicada en: Infojobs 

Localidade: Narón

Descrición: Funcións: 

Seleccionamos a varios 

dependentes para traballar nas 

tendas dunha importante empresa 

do sector telecomunicacións para a 

tenda situada en Narón. 

Seleccionamos a persoas 

con carácter comercial, con 

experiencia co trato ao cliente, con 

iniciativa, enfocados a traballar 

por obxectivos e que teñan 

dispoñibilidade horaria. 

O posto de traballo será para cubrir 

vacacións e reforzo de verán; 

as persoas seleccionadas terán 

a posibilidade de permanecer 

no posto de traballo.

Funcións: - Venda e comercialización dos 

produtos e servizos de telefonía. 

- Atención e asesoramento aos 

clientes. 

- Seguimento das campañas e 

promocións. 

- Xestión e seguimento 

de incidencias..

Ofrécese: - Alta na Seguridade Social 

- Contrato laboral 

- Salario fixo máis + comisións 

- Xornada parcial

Requisitos mínimos: - Tener de experiencia mínima 

de 2 años como dependiente/a 

en tiendas y 1 año en tiendas de 

productos de telecomunicaciones. 

- Tener disponibilidad para 

trabajar de lunes a sábado a 

turnos (y domingos de apertura)

Solicitudes: Infojobs

TÉCNICO-A SUPERIOR EN ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL (14-06-2021)

Oferta publicada en: Infojobs 

Localidade: Coruña 

Descrición: En CASER RESIDENCIAL 

precisamos cubrir un posto 

de TÉCNICO/A SUPERIOR EN 

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL ( 

TASOC) para o noso centro situado 

na Coruña. Ofrécese contrato de 

traballo a xornada completa en 

horario de 10:00 a 19:00. 

A súa misión será o deseño 

e realización de actividades 

educativas, culturais e lúdicas na 

contorna residencial. Entre as súas 

funcións estará: 

- Coñecer, propoñer e facer 

operativos os procesos de 

intervención cultural nas súas 

vertentes de xestión e educativa. 

- Establecer relacións entre os 

ámbitos cultural e educativo cos 

procesos sociais e económicos. 

- Acceder ás fontes de información 

e procedementos para obter 

recursos necesarios e poñer en 

marcha procesos culturais. 

- Asegurar que o usuario se 

pronuncia nas súas preferencias e 

prioridades de lecer, desenvolvendo 

os programas colectivos ou 

individuais que permiten que estas 

sexan respectadas e executadas 

para o seu benestar e confort. 

- Coordinación con profesionais 

de diversa cualificación á hora de 

deseñar e implementar estratexias 

de intervención cultural. 

- Execución e orzamentación de 

proxectos e programas varios, así 

como realización dos informes e 

avaliacións pertinentes. 

- Realización de programas e 

proxectos específicos. 

- Fomentar o desenvolvemento 

integral dos usuarios mediante a 

acción lúdico-educativa. 

- Desenvolver e executar as 

diversas técnicas de animación, 

individuais e/ou grupais, que 

impliquen aos usuarios na 

ocupación do seu tempo libre e 

promover así a súa integración e 

desenvolvemento grupal. 

- Motivar aos usuarios #ante a 

importancia da súa participación 

para conseguir a súa integración e 

relación positiva coa contorna. 

- Responsabilidade #ante calquera 

incidencia que xurda, en calquera 

tipo de labor propio ou dos 

animadores socioculturais. 

- Reunións periódicas co resto do 

equipo, así como cos responsables 

dos diferentes centros onde 

se realice o labor de animación 

sociocultural. 

- Coordinación do voluntariado e 

alumnos en prácticas de animación 

sociocultural. 

- Docencia, charlas e relatorios que 

garden relación con esta categoría 

profesional. 

- Participar no plan xeral de 

actividades e orzamentos dos 

diferentes centros. 

- Coordinar os grupos de traballo, 

actividades e orzamentos de 

animación sociocultural. 

- Comunicar ao seu inmediato 

as incidencias ou anomalías 

observadas no desenvolvemento 

das súas funcións. 

- Separar de forma adecuada 

os residuos que xere durante 

a súa actividade e utilizar 

de forma responsable os 

materiais, subministracións e 

recursos naturais, poñendo en 

coñecemento do seu responsable 

inmediato calquera tipo de 

incidencia que observe durante o 

desenvolvemento do seu traballo. 

- En xeral todas aquelas 

actividades non especificadas, 

que teñan relación coa súa 

misión principal de deseñar e 

realizar actividades educativas, 

culturais e lúdicas na contorna 

residencial, e sempre dentro das 

competencias da súa formación.

Requisitos mínimos: -Titulación: Técnico Superior en 

Animación Sociocultural ( TASOC). 

- Polo menos un ano de experiencia 

previa no sector. 

- Dispoñibilidade para 

traballar a xornada completa, 

así como fins de semana.

Solicitudes: Infojobs

ENCARGADO-A DE TENDA (14-06-2021)

Oferta publicada en: Infojobs

Localidade: Ribeira 

Descrición: Precisamos incorporar un 

Encargado para nova apertura de 

tenda INTERSPORT en Ribeira:

Misión: Deberá garantir os obxectivos 

de venda do establecemento, 

ofrecendo aos clientes un 

servizo de calidade.

Funcións: - Control e xestión do persoal. 

Formación, motivación. 

- Organización das tarefas propias 

da tenda. 

- Supervisar o stock , control de 

existencias 

- Atender, en ocasións, as 

reclamacións 

- Controlar a exposición de produto 

na tenda. Visual. 

Executar/Implementar o 

Merchandising establecido de 

Intersport. 

- Informar o Coordinador de Zona 

das necesidades de produto, de 

espazo, persoais, etc. 

- Xestión de KPÍ S

Formación/Coñecementos: 

Formación universitaria ou Grao 

superior. 

Coñecementos en técnicas de 
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venda, xestión de equipos.

 Coñecementos adicionais: 

Afeccionado ao deporte e que o 

practique asiduamente 

Experiencia previa en xestión 

de punto de venda retail

Competencias: - Planificación. 

- Orientación a resultados. 

- Traballo e motivación de equipo. 

- Dirección de persoas.

Estudos mínimos: Ciclo Formativo Grao Superior

Experiencia mínima: Polo menos 3 anos

Solicitudes: Infojobs

EMPREGADO-A DE BANCA (13-06-2021)

Oferta publicada en: Infojobs

Localidade: Norte de Lugo

Descrición: Xestión administrativa e bancaria. 

Atención ao cliente, operativa 

bancaria, seguimento de clientes, 

atención telefónica, apoio rede 

comercial e traballo en equipo.

Estudos mínimos: Formación Profesional Grao 

Superior - Administración

Experiencia mínima: Polo menos 1 ano

Solicitudes: Infojobs

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO-A 

CONTABLE (12-06-2021)

Oferta publicada en: Infojobs

Localidade: Vilagarcía de Arousa

Descrición: Nortempo Vilagarcía selecciona 

Administrativo/a, con dominio de 

contabilidade, para importante 

compañía da zona dedicada 

ao deseño e produción de 

maquinaria industrial.

Requisitos mínimos: - Experiencia previa en 

contabilidade e facturación de polo 

menos 3 anos. 

- Grao en Económicas, ADE, 

Empresariais ou símiles; ou ciclo 

formativo de Grao superior na rama 

administrativa- contable. 

- Valorable Inglés escrito e 

falado nivel medio-alto

Solicitudes: Infojobs


