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Ofertas da
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Compostela

COCIÑEIRA (04/03/2018)

continuada e remunerada. -Bo

capacidade para a redacción de

Oferta publicada en: El Correo Gallego

ambiente de traballo. -Xornada

informes relacionados coa súa

Descrición

Con experiencia. Zona vella de

Completa -Incorporación

actividade laboral. A incorporación

Santiago. Domingos libres.

Inmediata -Incentivos. -Plan de

sería inmediata, e no ámbito laboral

981.689.190

carreira -Viaxes, promocións

incorporaríase tanto a proxectos

Contacto

en marcha como a novos proxectos

CAMAREIRO (04/03/2018)

ANALISTA PROGRAMADOR

Contemplamos a posibilidade,

Oferta publicada en: El Correo Gallego

INFORMÁTICO (05/03/2018)

en función das necesidades,

Descrición

Para fin de semana

Oferta publicada en: Infojobs

de traballar a distancia se o / a

Contacto

Deixar currículum na rúa

Localidade:

Santiago de Compostela

candidato / a propono, aínda que

Nova de Abaixo, nº 36

Descrición

Requisitos mínimos Incorporación

a residencia habitual debe ser

inmediata, seriedade e

en Galicia. . Imprescindible un

CAMAREIRO/A (05/03/2018)
Oferta publicada en: El Correo Gallego
Descrición
Contacto

Precísase camareiro/a con

EMPREGADA PARA TENDA DE

responsabilidade, implicación

coñecemento do idioma galego

experiencia menor de 30 anos

RECORDOS (04/03/2018)

e traballo en equipo, ganas

a nivel de redacción, e nivel

650.430.144

Oferta publicada en: El Correo Gallego

de crecer profesionalmente,

medio de inglés oral e escrito

Contacto

Rúa do Vilar, 48

capacidade de liderado Valoramos

637.573.490

especialmente o traballar para

MOZOS/AS PARA PROMOCIÓNS A 20

proxectos coa Xunta de Galicia

H. FIXO DE 457 € (04/03/2018)

AXUDANTE DE COCIÑA /
REPARTIDOR-A (05/03/2018)
Oferta publicada en: El Correo Gallego

AUXILIARES DE AXUDA A DOMICILIO E PERSOAL

(AMTEGA), e o coñecemento

Oferta publicada en: Infojobs

Descrición

Para restaurante

PARA LABORES DOMÉSTICAS (04/03/2018)

dos procedementos existentes.

Localidade:

Santiago de Compostela

Contacto

En Romero Donallo, 25

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Buscamos a unha persoa nova

Descrición

Requisitos Estudos mínimos

Contacto

603.328.536

cunha mínima experiencia, pero

Cursando: educación secundaria

info@asistenciacompostela.com

é máis importante o entusiasmo

obrigatoria Experiencia mínima Non

e as ganas de integrarse nun

Requirida Imprescindible residente

CAMAREIRAS E COCIÑEIRAS (05/03/2018)
Oferta publicada en: El Correo Gallego
Para cafetarías Che en Arca – O

RESPONSABLE DE TENDA TÉXTIL (05/03/2018)

equipo probablemente diferente

en Provincia Posto Vacante

Pino. Imprescindible experiencia

Oferta publicada en: Infojobs

aos que coñecese ata o momento.

Requisitos mínimos Incorporación

Enviar CV con foto a:

Localidade:

Santiago de Compostela

Ofrecemos estabilidade, formación

inmediata.. - Capacidade de

hostalplatas@hotmail.com

Descrición

Descrición

continua, crecemento persoal

comunicación e habilidades sociais.

Ananda selecciona para

e profesional e flexibilidade.

- Sentido da responsabilidade e

CAMAREIRA E COCIÑEIRA (05/03/2018)

importante empresa do téxtil a

Valorariamos tamén o coñecemento

traballo en equipo. -Personalidade

Oferta publicada en: El Correo Gallego

un/a responsable de tenda. As

de leguajes e/ou plataformas para

extrovertida, dinámica,

Localidade:

Na periferia de Santiago

funcións son as propias do posto,

o desenvolvemento de aplicacións

comunicativa, perseverante e

Descrición

Domingos libres

Os requisitos son: - Experiencia no

para dispositivos móbiles sinxelas,

empática. - Boa imaxe. Descrición

Contacto

981.689.190

sector téxtil - Coñecemento dos

tanto IOS como Android, e a

Axencia de representación,

indicadores comerciais. - Axilidade

capacidade para a redacción de

promoción e imaxe con sede en

AXUDANTE DE COCIÑA (05/03/2018)

cos números - Ter bacharel,

informes relacionados coa súa

SANTIAGO DE COMPOSTELA,

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Valorarase que teña FP comercio

actividade laboral. Imprescindible

INICIA PROCESO DE SELECCIÓN.

Descrición

No polígono do Tambre.

Ofrécese contrato fixo a xornada

un coñecemento do idioma galego

* Seleccionamos AZAFAT@ S

Domingos libres.

completa Tipo de industria da

a nivel de redacción, e nivel

para DEPARTAMENTO DE IMAXE

636.633.942

oferta Outras actividades

medio de inglés oral e escrito

E PROMOCIÓNS, por contrato

Infojobs

Descrición Seleccionamos un/

de colaboración con prestixiosa

unha analista programador/a,

marca a nivel nacional** Os

Descrición
Contacto

Contacto

Contacto

CAMAREIRA (05/03/2018)
Oferta publicada en: El Correo Gallego

PERSONAL PARA IBERIA (05/03/2018)

preferiblemente con titulación

seleccionados deberán cumprir

Descrición

Xornada completa.

Oferta publicada en: Infojobs

superior. Imprescindible amplos

os seguintes REQUISITOS

Restaurante Doña Ana.

Localidade:

Santiago de Compostela

coñecementos de Simphony e PHP,

(IMPRESCINDIBLES); -Ser maior

698.108.569

Descrición

Estudos mínimos Educación

valorándose calquera coñecemento

de idade -Ter BOA PRESENCIA

Secundaria Obrigatoria

adicional doutras linguaxes de

-Dotes comunicativos e habilidades

CAMAREIRO/A (04/03/2018)

Experiencia mínima Non

programación. O candidato/para

sociais -Capacidade para traballar

Oferta publicada en: El Correo Gallego

Requirida Imprescindible

seleccionado/a incorporarase a

en HORARIO INTENSIVO DE LUNS

Localidade:

Zona Cacheiras

residente en Provincia Posto

unha mediana empresa solvente

A VENRES. -Ser imaxe tanto en

Descrición

Camareiro/a con experiencia

Vacante Requisitos mínimos

e seria, con ampla traxectoria, e

eventos importantes da cidade,

para restaurante.

Incorporación Inmediata -Xornada

afrontará proxectos dependendo

zonas asignadas ou centros

Incorporación inmediata.

Completa -Boa imaxe -Absterse

directamente do coordinador

comerciais ou lugares concorridos

Solicitar información a

non interesade@ s en traballo

de proxectos. Valoramos

como concertos ou congresos.

mosquerachef@gmail.com

cara ao público -Residentes en

especialmente o traballar para

OFRÉCESE: -Contrato laboral (6

ou no tfno. 658.216.778

Compostela ó Periferia Descrición

proxectos coa Xunta de Galicia

meses+prórrogas) -Horarios Parcial

Seleccionamos PERSOAL CON

(AMTEGA), e o coñecemento

-Posibilidade de crecer dentro

ó SEN EXPERIENCIA, para DTO

dos procedementos existentes.

da empresa. -Viaxes a cargo da

DE XESTIÓN COMERCIAL de

Buscamos a unha persoa nova

empresa Se che gusta traballar

CLIENTES de IBERIA, en SANTIAGO

cunha mínima experiencia, pero

cara ao público e a atención ao

DE COMPOSTELA. Dentro do

é máis importante o entusiasmo

cliente non o dubides, leste é o teu

DEPARTAMENTO de ATENCIÓN ao

e as ganas de integrarse nun

traballo!!!

CLIENTE, as funcións consistirán

equipo probablemente diferente

Buscamos mozos

en promocionar os SERVIZOS

aos que coñecese ata o momento.

EXTROVERTIDOS, dinámicos e con

GRATUÍTOS e de DESCONTO

Ofrecemos estabilidade, formación

don de xentes. Dispoñemos dun

dirixidos a novos e futuros clientes,

continua, crecemento persoal

departamento específico para a túa

a través da IBERIA CARD así

e profesional e flexibilidade.

FORMACIÓN. Ademais de traballar

como dar PUBLICIDADE da súa

Valorariamos tamén o coñecemento

nun gran equipo humano, adquirirás

imaxe corporativa. OFRÉCESE

de leguajes e/ou plataformas para

experiencia, formarasche

-CONTRATO LABORAL de 6 MESES

o desenvolvemento de aplicacións

e gozarás dun AMBIENTE

-Non necesaria experiencia,

para dispositivos móbiles sinxelas,

INMELLORABLE. Traballo en

xa que se ofrece formación

tanto IOS como Android, e a

equipo de dous ou tres persoas.

Contacto

Contacto

boletín de ofertas de emprego / 2

XEFE/A DE EQUIPO (ASCENSORES) (/03/2018)

APERTURA SANTIAGO – 15 VACANTES (/03/2018)

FUNDACIÓN TIC. DE LUGO. BASES PARA A

CONCELLO DE CANGAS. BASES

Oferta publicada en: Infojobs

Oferta publicada en: Infojobs

CONTRATACIÓN DE PERSOAL TEMPORAL

PARA BOLSAS DE TURISMO

Localidade:

Santiago de Compostela

Localidade:

Santiago

DA “PROMOCIÓN DE AUTONOMÍA

Oferta publicada en: http://bit.ly/2GToQM0

Descrición

Requisitos mínimos En KONE

Descrición

Requisitos mínimos Iniciativa,

PERSOAL DOS MAIORES”

Solicitudes:

ofrecemos: - Incorporación a

flexibilidade e capacidade

Oferta publicada en: http://bit.ly/2EPbdAG

empresa multinacional líder no

de adaptación Incorporación

Información:

sector. - Posto de traballo estable,

inmediata Xornada Completa

Contrato indefinido - Salario en

Interese polo desenvolvemento

CONCELLO DE CHANTADA. APROBACIÓN BASES

DUNHA BOLSA DE TRABALLO

función de perfil, categoría, e

profesional e crecemento persoal

PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL

Oferta publicada en: http://bit.ly/2FiZZnK

sempre por encima de convenio. -

Descrición Abrimos proceso

TEMPORAL, PROGRAMA DEPUEMPREGO 2017

Solicitudes:

Remuneración fixa máis variable

de selección para formación de

Oferta publicada en: http://bit.ly/2F8mc7N

e incentivos - Posibilidades de

novo equipo por apertura de nova

Solicitudes:

desenvolvemento profesional reais

oficina en Santiago de Compostela

- Excelente ambiente de traballo

Seleccionamos a 15 persoas para

INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA

- Formación continua a cargo da

distintos postos a detallar en

COMPETENCIA. BASES REGULADORAS PARA A

empresa - Vehículo de traballo e

entrevista persoal (supervisión,

CONCESIÓN DUNHA BOLSA DE FORMACIÓN

PLEXUS TECNOLOXÍAS SANTIAGO DE

móbil. En KONE esforzámonos por

equipo comercial,promotores...)

Oferta publicada en: http://bit.ly/2GN6SKY

COMPOSTELA. 2 PROGRAMADORES/AS.NET

ser un gran lugar para traballar,

Valoramos actitude de aprender

Solicitudes:

Solicitudes:

estamos orgullosos de ofrecer

novas actividades e o traballo

día seguinte ao da publicación

un sen número de experiencias

en equipo Imprescindible

desta resolución no Diario

PLEXUS TECNOLOXÍAS SANTIAGO DE COMPOSTELA.

e oportunidades nacionais e

incorporación inmediata ao

Oficial de Galicia.

2 ANALISTAS PROGRAMADORES/AS JAVA

internacionais que che axudarán

posto (unha vez sexa requirida) e

a alcanzar os teus obxectivos

disposición de xornada completa

INSTITUTO GALEGO DO CONSUMO E DA

profesionais e persoais, traballar

Ofrecemos - Formación a cargo

COMPETENCIA. BASES REGULADORAS PARA

LIDL SUPERMERCADOS LUGO.

en KONE permitirache ter unha

da empresa - Desenvolvemento

A CONCESIÓN DUNHA BOLSA DE FORMACIÓN

CAIXEIRO/A-REPOÑEDOR/A

vida sa e equilibrada entre o

profesional - Promoción interna

NA ESCOLA GALEGA DO CONSUMO

Solicitudes:

prazo ata o 9 de marzo

prazo ata o 6 de marzo

un mes contado a partir do

Solicitudes:

xero, status ou discapacidade.
Descrición Considerada como unha
das compañías máis innovadoras do
mundo, KONE é o líder mundial no

Ofertas de
Galicia

negocio dos elevadores, escalares

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓNS
Solicitudes:

Solicitudes:

unha compañía adherida ao pacto

cor, sexo, idade, orixe, relixión,

prazo ata o 22 de marzo

CARDIOVASCULARES

Oferta publicada en: http://bit.ly/2HNgZRc

discriminamos por razóns de raza,

AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO. ANUNCIO
DE CONVOCATORIA PARA A CONSTITUCIÓN

persoal e o profesional. Somos
mundial das Nacións Unidas, non

prazo ata o 12 de marzo

http://bit.ly/2nNApwi

bit.ly/2GSXZj5

bit.ly/2GV70YW

http://bit.ly/2oJYpkn

un mes contado a partir do

FROIZ SUPERMERCADOS EN PONTEVEDRA.

día seguinte ao da publicación

PROFESIONAL SECCIÓN CARNICERÍA

desta resolución no Diario

Solicitudes:

http://bit.ly/2oAU17N

Oficial de Galicia.

LIDL SUPERMERCADOS EN RIBADEO.
CONCELLO DE ARTEIXO. CONVOCATORIA E

CAIXEIRO/A-REPOÑEDOR/A

BASES DO PROCESO DE SELECCIÓN DUNHA

Solicitudes:

http://bit.ly/2oBw8wZ

PRAZA DE TÉCNICO MEDIO DE INSERCIÓN
Oferta publicada en: http://bit.ly/2ovlbgA

FROIZ SUPERMERCADOS EN CANGAS. CHÓFER

Solicitudes:

Solicitudes:

mecánicas e portas automáticas.

COCIÑEIROS/AS E CAMAREIROS/AS (05/03/2018)

Queremos que todos os nosos

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

empregados, usuarios dos nosos

Descrición

CONCELLO DE A LARACHA. OFERTA

COCINAS SANTOS SANTIAGO DE COMPOSTELA

equipos e partners regresen a

Con experiencia mínima de 4 anos.

DE EMPREGO PÚBLICO 2018

Solicitudes:

casa seguros cada día. Fundada en

Contacto

Información:

Restaurante O Peirao de Rial.
986.770.732

prazo ata o 7 de marzo

http://bit.ly/2GWlIPv

http://bit.ly/2FdP3aT

http://bit.ly/2GSWqBD

PULL&BEAR NARÓN. RELACIÓNS PÚBLICAS

1910 en Finlandia, en 2017 nosas
vendas netas foron de 8.9 billóns

MOZA PARA DESPACHO E OBRADOR

CONCELLO DE VIGO. CONVOCATORIA DO PROCESO

DIXITAL (EQUIPO DE COMUNICACIÓN)

de euros, somos máis de 55 000

DE CONFITERÍA (04/03/2018)

SELECTIVO PARA A FORMACIÓN DA BOLSA DE

Solicitudes:

empregados, repartidos en 1000

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

EMPREGO QUE PERMITA OS NOMEAMENTOS

centros de traballo en máis de 60

Contacto

Enviar datos e fotografía ao

INTERINOS COMO OFICIAL-CONDUTOR

PULL&BEAR NARÓN. COMMUNITY MANAGER

apartado 567, 36080 Pontevedra

Oferta publicada en: http://bit.ly/2FbqcVa

Solicitudes:

países ao redor do mundo. A nosa

Solicitudes:

paixón pola seguridade e calidade

http://bit.ly/2oBpk2l

http://bit.ly/2oKSnzP

prazo ata o 20 de marzo

defínennos, os nosos valores:

CAMAREIRO/A (04/03/2018)

Enerxía pola renovación, gañar

Oferta publicada en: Diario de Pontevedra

CONCELLO DE O GROVE. BOLSA DE EMPREGO

xuntos, paixón polo rendemento e

Descrición

Seriedade

DE MONITOR/A DEPORTIVO/A DE PÁDEL

a satisfacción do cliente, forman

Contacto

Interesados/as , 628.049.691(de

Oferta publicada en: http://bit.ly/2FDIg83

ASTEM ASESORÍA DE EMPRESAS. LICENCIADO/A OU

18:00 a 22:00)

Solicitudes:

GRADUADO/A EN ADMINISTRACIÓN E DIRECCIÓN

unha incrible base que describe

JEVASO. 15 OPERARIOS/AS TEXTILES

prazo ata o 10 de marzo

Solicitudes:

http://bit.ly/2FeomTo

DE EMPRESAScitudes:

como somos traballando, é a nosa

http://bit.ly/2FdWuyJ

cultura de compañía. En KONE a

PRINCIPADO DE ASTURIAS. CONSEJERÍA DE

APERTURA DE NOVAS LISTAS PARA A

MEDIASET ESPAÑA. OFERTAS DE EMPREGO

clave do noso éxito son os nosos

SANIDAD. 124 PRAZAS MÉDICOS/AS DE FAMILIA

INCORPORACIÓN DE SOLICITUDES PARA O

Solicitudes:

empregados. Nos enorgullecemos

Oferta publicada en: http://bit.ly/2Fw11u0

NOMEAMENTO DE PERSOAL FUNCIONARIO

de ofrecer unha ampla gama de

Solicitudes:

INTERINO DA XUNTA DE GALICIA:

ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE

Oferta publicada en: http://bit.ly/2FD7seK

ENXEÑEIROS/AS DE CAMIÑOS, UDC

Solicitudes:

DOUTOR/A: http://bit.ly/2oNY6VB

Prazo até o 26 de marzo de 2018

incentivos que motivan e animan,

http://bit.ly/2C3r6Se

facendo de KONE un gran lugar

CONCELLO DE BALTAR. CONTRATACIÓN TEMPORAL

no que traballar. Buscamos para

DE 3 AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR:

nosa delegacion Santiago de

Oferta publicada en: http://bit.ly/2oqu0rW

CONCELLO DE NIGRÁN. CONVOCATORIA DO

ENXEÑEIRO/A CIVIL

Compostela: XEFE DE EQUIPO

Solicitudes:

Prazo: 5 días hábiles desde

PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR UNHA

HTTP://BIT.LY/2ODPP7H

o 27 de febreiro de 2018

PRAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO.

Solicitudes:

Ti misión principal será será a

Prazo ata o 15 de xullo de 2018.

Oferta publicada en: http://bit.ly/2CMDJNG

Planificación, Xestión e Control da
operativa do servizo na túa zona

CONCELLO DE NEGREIRA. ANUNCIO DA OFERTA

de responsabilidade, o que inclúe

DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2018

especialmente o garantir en todo

Información:

http://bit.ly/2HIWaq1

Solicitudes:

de marzo de 2018

prazo ata o 20 de marzo

ENXEÑEIRO/A OU GRADUADO/A EN
APERTURA DE DETERMINADAS LISTAS PARA

OBRAS PÚBLICAS, CIVIL OU SIMILAR:

A INCORPORACIÓN DE NOVAS SOLICITUDES

momento a seguridade, motivar
ao equipo a cargo, e a adecuada

CONCELLO DA ESTRADA. 1

PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE

atención aos clientes promovendo

NORMALIZADOR/A LINGÜÍSTICO/A

PERSOAL LABORAL DA XUNTA DE GALICIA

os nosos servizos a través dun

Oferta publicada en: http://bit.ly/2osZeyF

Oferta publicada en: http://bit.ly/2HQUTx7

adecuado asesoramento. Para

Solicitudes:

Prazo: 10 días desde o 2
de marzo de 2018

CONCELLO DE MAÑÓN. CONTRATACIÓN LABORAL

JAVA PARA CORUÑA
Solicitudes:

crave, serás o primeiro contacto

CONCELLO DE BOIRO. PROCESO SELECTIVO PARA

TEMPORAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

para o teu equipo a cargo como

A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE ARQUITECTO.

Oferta publicada en: http://bit.ly/2F06055

para as xestións operativas e

Oferta publicada en: http://bit.ly/2otbE9O

Solicitudes:

técnicas contratadas polos nosos

Solicitudes:

prazo ata o 9 de marzo

http://bit.ly/2FiH7oF

SUPERMERCADOS FROIZ EN VERÍN.
PROFESIONAL DE CAIXA

prazo ata o 13 de marzo

CONCELLO DE RAMIRAS. CONVOCATORIA

clientes. Terás responsabilidade

http://bit.ly/2CVMrsT
Solicitudes:

GRUPO OESÍA. ANALISTA FUNCIONAL

Prazo até o 8 de marzo de 2018

KONE esta é unha das posicións

Prazo: 10 días desde o 2

Solicitudes:

http://bit.ly/2H0ikTG

sobre os custos da área operativa

CONCELLO DE MAÑÓN. CONTRATACIÓN LABORAL

PARA ELECCIÓN DE XUIZ DE PAZ TITULAR

de mantemento así como dos

TEMPORAL DUN/DUNHA ADMINISTRATIVO/A

Oferta publicada en: http://bit.ly/2F4llWn

CONCELLO DE ARTEIXO.1 PRAZA DE

ingresos por avisos e vendas por

Oferta publicada en: http://bit.ly/2Fact0C

Solicitudes:

POLICÍA LOCAL (ACCESO LIBRE)

reparacións. Esta é unha posición

Solicitudes:

prazo ata o 22 de marzo

Oferta publicada en: http://bit.ly/2Cqf9Xg

prazo ata o 6 de marzo

CONCELLO DE RIBADEO. CONVOCATORIA

que require dotes de liderado,

Solicitudes:

Prazo até o 20 de marzo de 2018

comunicación e organización. Se

CONCELLO DE PANTÓN. APROBACIÓN

PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE

estas afeito á xestión de equipos

DAS BASES PARA A CONVOCATORIA

CONDUTORES DE MAQUINARIA MUNICIPAL.

LEROY MERLIN VIGO. ASESOR/A DE SERVIZOS

Técnicos, ao seguimento a clientes

E CONTRATACIÓN DUN PEÓN.

Oferta publicada en: http://bit.ly/2CSKlKi

Solicitudes:

nunha contorna multinacional,

Oferta publicada en: http://bit.ly/2owcYbK

Solicitudes:

estamos a esperarte!

Información:

prazo ata o 6 de marzo

http://bit.ly/2te9yPO

prazo ata o 3 de abril

LEROY MERLIN VIGO. 2 EMPREGADOS/
AS DPTO. DE LOXÍSTICA
Solicitudes:

http://bit.ly/2F9632R

3 \ boletín de ofertas de emprego

JAVIER SIMORRA (MARCA DE MODA) A

SELECCIÓN DE TRIPULANTES DE CABINA

CAMAREIRA EN CAMBADOS PARA

TÉCNICO DE SOPORTE. PROCESOS

CORUÑA. ASISTENTE/A DE VENDAS

DE PASAXEIROS PARA AIR NOSTRUM

CAFETERÍA CORVILLÓN

ADMINISTRATIVOS (05/03/2018)

Solicitudes:

Data e lugar das entrevistas.

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Oferta publicada en: Infojobs

As entrevistas terán lugar, o:

Solicitudes:

Localidade:

A Coruña

Descrición

Requisitos mínimos Experiencia en

http://bit.ly/2FNlZVq

Tel. 639124654

FLYING TIGER COPENHAGEN.

8 de marzo en Sevilla. 		

DEPENDENTE/A DE TENDA

14 de marzo en Almeria

RESTAURANTE GALEGO EN MADRID BUSCA

servizos de asesoramento, xestión

Solicitudes:

15 de marzo en Madrid

XEFE DE COCIÑA CON EXPERIENCIA.

e coordinación, realizando tarefas

21 de marzo en Palma de Mallorca,

PENSIÓN COMPLETA E ALOXAMENTO

de orientación sobre trámites

23 de marzo en Valencia

Oferta publicada en: Faro de Vigo

administrativos mediante soporte

As persoas interesadas en asistir

Solicitudes:

telefónico ou e-mail, seguimento

http://bit.ly/2FjYtBK

JEVASO. POLÍGONO INDUSTRIAL DE
SABÓN (ARTEIXO): 5 OPERARIOS/AS

Solicitudes:

Tel. 633225693

LOXÍSTICA TEXTIL (QUENDA DE NOITE)

aos procesos de selección deberán

Solicitudes:

introducir previamente a súa

MENSAXEIRO CON MOTO PROPIA, PREFERIBLE 125

interesado (empresas, autónomos,

curriculum vitae (CV) na web da

Oferta publicada en: Faro de Vigo

emprendedores, etc) e coordinación

MONBUS OFERTAS DE EMPREGO EN

compañía, inscribíndose na oferta

Solicitudes:

co cliente. · Coñecementos do

LUGO:ASISTENTE/A DE MARKETING

de xornada de portas abertas

E COMUNICACIÓN

(http://bit.ly/1HGWTBn ).

http://bit.ly/2F8ceEn

das interaccións co público

Tel. 626804559

funcionamento da Administración

REPARTIDORES CON EXPERIENCIA PARA

Pública Galega e Administración

ENTREGAS DE SUPERMERCADOS EN VIGO

electrónica. · Habilidades TIC

TRACTORISTA CON EXPERIENCIA. ZONA TRAZO

Oferta publicada en: Faro de Vigo

· Persoa extrovertida, con

PERSOAL DEPARTAMENTO DE CALIDADE

Oferta publicada en: La voz de Galicia

Solicitudes:

capacidade de comunicación ·

Consulta aquí e inscríbete: http://bit.ly/2FM28pz

Contacto:

Consulta aquí e inscríbete:

http://bit.ly/2t7BrJt

Tel. 600975146

Tel. 619574149

Idioma: galego · Manexo avanzado

HOTEL TALASO ATLÁNTICO. AXUDANTES

de paquetes ofimático (Office e

SECRETARIO/A DE DIRECCIÓN

TRACTORISTAS PARA MAQUINARIA AGRICOLA

DE CAMAREIRO FINS DE SEMANA

Open Office) e de BBDD Requisitos

Consulta aquí e inscríbete: http://bit.ly/2tkq0OL

Oferta publicada en: La voz de Galicia

Oferta publicada en: Faro de Vigo

desexados Coñecementos de

Contacto:

Solicitudes:

Tel. 618652961

PERSOAL DE DOCUMENTACIÓN
Consulta aquí e inscríbete: http://bit.ly/2taPDkX

CV: htarecursoshumanos@
talasoatlantico.com

Márketing e Comunicación dixital
Contacto

Infojobs

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN SELECCIONA
REPARTIDOR AUTOVENTA CON CARNET

MOZO DE ALMACÉN

ESTETICISTA (05/03/2018)

MONBUS: MÁIS OFERTAS DE EMPREGO EN

C RESIDENTE EN A CORUÑA

Oferta publicada en: Faro de Vigo 05/03/2018.

Oferta publicada en: Infojobs

LUGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Oferta publicada en: La voz de Galicia

Localidade:

Bayona.

Localidade:

Santiago de Compostela

Consulta aquí e inscríbete:: http://bit.ly/2CWYbva

Solicitudes:

Descrición:

Empresa Cashgalicia. Funcións:

Descrición

Requisitos Estudos mínimos Ciclo

Enviar CV: seleccion.
distribucion.1485@gmail.com

CONDUTOR/A PERCEPTOR DE

Recepción de mercadorías,

Formativo Grao Superior - Imaxe

reposición, facturación clientes,

Persoal Experiencia mínima Polo

AUTOBUSES URBANOS

CAMAREIRO E AXUDANTE DE COCIÑA

preparación pedidots, orde e

menos 1 ano Requisitos mínimos

Consulta aquí e inscríbete: http://bit.ly/2F9iAyV

Oferta publicada en: La voz de Galicia

mentenimiento do establecemento.

Experiencia en láser de diodo

Persoa responsable con

- Experiencia en aparatología

carné de manipulador de

estética - Capacidade de traballo

alimentos e de carretillero.

e de agradar sempre ao cliente -

Xornada completa.

Gran motivación polas vendas e

Incorporación inmediata.

polo traballo de fronte á público

Enviar CV con fotografía

- Enerxía, optimismo, ganas de

Oferta publicada en: La voz de Galicia

recente ao email: empleomozo.

traballar e de mellorar no teu

Solicitudes:

baiona@gmail.com

posto - Empatía cos clientes

Solicitudes:

ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL

Entregar CV en Avda. De Galicia,

Requisitos:

cervecería El Potro. El Burgo

Consulta aquí e inscríbete: http://bit.ly/2FlxLZe

ALBANELES E OFICIAIS. TRABALLO ZONA
ESPECIALISTA TÉCNICO/A REDES E SISTEMAS

DE CORUÑA E ARREDORES. VALORARANSE

Consulta aquí e inscríbete: http://bit.ly/2teO2dO

COÑECEMENTOS EN PLADUR E PINTURA

PROFESORES/AS INTERINOS/AS NO REINO UNIDO
Oferta publicada en: http://bit.ly/2sYFyqS
Solicitudes:

Características:
Modo de contacto:

Tel. 981136932 (de
10:00 h a 14:00 h)

para ofrecerlles os mellores

PERRUQUEIRA

O prazo de solicitudes permanecerá

tratamentos - Capacidade de

VENDEDOR CON EXPERIENCIA NO SECTOR

Oferta publicada en: Faro de Vigo 05/03/2018

traballo en equipo - Séntesche

DE ELECTRICIDADE E ILUMINACIÓN

Características:

Para perruquería de caballeros.

cómoda traballando por obxectivos

PROFESORES/AS INTERINOS/AS EN ITALIA

Oferta publicada en: La voz de Galicia

Modo de contacto:

628.09.22.42.

de vendas e resultados. Descrición

Oferta publicada en: http://bit.ly/2HMPcAn

Solicitudes:

aberto até o 12 de marzo de 2018

Solicitudes:

Enviar CV: luciano@unilum.es

Precisamos incorporar ao noso

CRISTALEIRO

O prazo de solicitudes permanecerá

persoal, de maneira urxente, unha

FONTANEIRO CON EXPERIENCIA PARA

Oferta publicada en: Faro de Vigo 05/03/2018

esteticista/auxiliar de clínica para

INSTALACIÓNS E REPARACIÓNS

Requisitos:

Imprescindible carné de conducir.

levar a cabo as funcións propias

6 POSTOS DE PERSOAL INTERINO

Oferta publicada en: La voz de Galicia

Modo de contacto:

986.26.42.11.

do posto. Se tes: - Experiencia en

NO CONCELLO DE TEO:

Solicitudes:

aberto até o 12 de marzo de 2018

Tel. 661971768

láser de diodo - Experiencia en

XEFE DE TALLER

- Praza de técnico/a de recursos

aparatología estética - Capacidade

humanos http://bit.ly/2Fnpswl

CANDIDATA PARA BOLSA FEUGA. TITULACIÓN:

Oferta publicada en: Faro de Vigo 05/03/2018

de traballo e de agradar sempre

- Praza de bibliotecario/a http://bit.

FP ADMINISTRACIÓN E FINANZAS.

Localidade:

Vilagarcía de Arousa.

ao cliente - Gran motivación polas

ly/2FhTYaD

RECIÉN TITULADA, ATA 25 ANOS

Descrición:

Concecionario de automóviles

vendas e polo traballo de fronte

- Praza de técnico/a informático/a

Oferta publicada en: La voz de Galicia

necesita incorporar xefe de taller.

á público - Enerxía, optimismo,

http://bit.ly/2CVK9dr

Solicitudes:

Requisitos:

Imprescindible experiencia.

ganas de traballar e de mellorar no

Modo de contacto:

Enviar CV ao email:

teu posto - Empatía cos clientes

galindo¬_blanco@hotmail.com

- Praza de traballador/a social
http://bit.ly/2oOh9ix

HIXIENISTA PARA CLÍNICA DENTAL EN CORUÑA

seleccionconcesionario2017@

para ofrecerlles os mellores

- Praza de tractorista http://bit.

Oferta publicada en: La voz de Galicia

gmail.com

tratamentos - Capacidade de

ly/2CW8sIf

Solicitudes:

Tel. 615112121

traballo en equipo - Séntesche

CAMAREIRA

- Praza de conserxe-enterrador/a

cómoda traballando por obxectivos

TRACTORISTA PARA SECTOR AGRÍCOLA

Oferta publicada en: Faro de Vigo 05/03/2018.

de vendas e resultados. Non

Oferta publicada en: http://bit.ly/2tcoez7

EN BERGANTIÑOS. CARNET CAMIÓN C

Localidade:

Cambados.

dubides en inserir o teu CV

Solicitudes:

O prazo de solicitudes permanecerá

Oferta publicada en: La voz de Galicia

Descrición:

Cafetería Corbillón.

actualizado! Temos un posto para

aberto até o 23 de marzo de 2018

Solicitudes:

Modo de contacto:

639.12.46.54.

ti !! Tipo de industria de ofértaa

http://bit.ly/2oE3wTI

Enviar CV: contratacionier@
gmail.com

2 PRAZAS DE PEÓNS/OAS DE SERVIZOS

Saúde, benestar e fitness

PORTEIRO

Contacto

VARIOS PARA O CONCELLO DO ROSAL

TALLER DE CONFECCIÓN EN CARBALLO

Oferta publicada en: Faro de Vigo 05/03/2018.

Oferta publicada en: http://bit.ly/2FlRKXV

BUSCA PERSOAL CON EXPERIENCIA

Localidade:

Vigo.

Solicitudes:

O prazo de solicitudes permanecerá

PARA MÁQUINA DE BOTONES

Descrición:

Bar de copas.

aberto até o 22 de marzo de 2018

Oferta publicada en: La voz de Galicia

Modo de contacto:

Pasar por travesía de Vigo,138.

Solicitudes:

Tel. 981732807

Despois das 21.00 hrs.

PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
PARA O CONCELLO DO ROSAL

CASHGALICIA PRECISA MOZO DE ALMACÉN PARA

CAMAREIRO/A

Oferta publicada en: http://bit.ly/2FlRKXV

CENTRO DE TRABALLO EN BAIONA. CARNET DE

Oferta publicada en: Faro de Vigo 05/03/2018.

Solicitudes:

O prazo de solicitudes permanecerá

MANIPULADOR DE ALIMENTOS E CARRETILLEIRO

Localidade:

Morrazo.

aberto até o 22 de marzo de 2018

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Requisitos:

Con experiencia.

Solicitudes:

Modo de contacto:

648.45.82.52/ 627.83.22.21.

6 PRAZAS DO CORPO DE ENXEÑEIROS/

CV: Empleomozo.
baiona@gmail.com

AS DE MONTES DA FACENDA PÚBLICA

REPARTIDORES

Oferta publicada en: http://bit.ly/2F2GTTn

XEFE DE TALLER PARA CONCESIONARIO

Oferta publicada en: Faro de Vigo 05/03/2018.

Solicitudes:

O prazo de solicitudes permanecerá

DE AUTOMÓVILES EN VILLAGARCÍA.

Localidade:

Vigo.

aberto até o 2 de abril de 2018

IMPRESCINDIBLE EXPERIENCIA

Requisitos:

Moto propia.

Oferta publicada en: Faro de Vigo

Modo de contacto:

repartidoresvigo@gmail.com

5 PRAZAS DO CORPO DE ENXEÑEIROS/
AS TÉCNICOS/AS FORESTAIS
Oferta publicada en: http://bit.ly/2F2H9Sg
Solicitudes:

O prazo de solicitudes permanecerá
aberto até o 2 de abril de 2018

Solicitudes:

Seleccionconcesionario2017@
gmail.com
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PROGRAMADORES JAVA (05/03/2018)

PROGRAMADORES/AS JUNIOR JAVA (05/03/2018)

DIRECTOR FINANCEIRO (/03/2018)

DIRECTOR DE PROXECTOS (03/03/2018)

Oferta publicada en: Infojobs

Oferta publicada en: Infojobs

Oferta publicada en: Infojobs

Oferta publicada en: Infojobs

Localidade:

A Coruña

Localidade:

Coruña

Localidade:

Narón

Localidade:

Ames

Descrición

Descrición Programadores para

Descrición

Requisitos mínimos

Descrición

Requisitos mínimos Valorásese

Descrición

Requisitos mínimos EXPERIENCIA

proxectos en importante empresa

Programadores/ as Junior

experiencia en sector da

no Desenvolvemento, xestión

A Coruña Profundo coñecemento

XAVA: Requisitos: - Experiencia

distribución, e nas funcións

e xustificación dos proxectos.

de Xava e API core (Coleccións,

académica con Xava en Enxeñería

requiridas para o posto. O prazo

- EXPERIENCIA na busqueda,

concorrencia, xenéricos...).

ou ciclo superior. - Liderado e alta

máximo para a incorporación ao

desenvolvemento, xestión,

Experiencia no desenvolvemento

capacidade de toma de decisións.

posto de traballo non superase

coordinación e xustificación de

de aplicacións con complexas

- Capacidade de aprendizaxe

os 30 días. Descrición Grupo

subvencións. - Preparación e

lóxicas de negocio. Experiencia en

segundo requisitos do proxecto.

de empresas do sector da

presentación de proxectos aos

desenvolvemento de test unitarios

Descrición

distribución alimentaria en fase

diferentes programas. - Capacidade

e integración ( JUnit, Mockito,

ZEMSANIA ICT OUTSOURCING

de expansión con sede en Narón

de coordinación de equipos

Spock...). Experiencia en deseño

SERVICES é unha Multinacional

precisa incorporar un Director

técnicos. - Coordinar os medios:

e desenvolvemento de interfaces

española líder en Servizos de

Financeiro/ Adxunto a Dirección

prensa, prensa especializada,

API REST Preocupación pola

Outsourcing nas Tecnoloxías da

coas seguintes funcións: -

newsletters, roldas de prensa,

calidade de desenvolvemento e

Información e as Comunicacións,

Contabilidade. - Fiscalidade.

artigos de prensa, ... - Creación e

limpeza de código. Experiencia

con máis de 600 profesionais

- Supervisión e coordinación do

organización de accións: feiras,

con Soar ou similar. Experiencia

operando en cinco países. Somos

Departamento de Administración

eventos, - Creatividade para os

en aplicacións con integración

unha empresa con espírito

que conta con 6 persoas. -

proxectos dos clientes. - Obtención

continua. Coñecemento e

innovador, dedicada a ofrecer

Supervisión e coordinación dos

de subvencións e deducións fiscais

experiencia con protocolos

solucións e servizos tecnolóxicos

diferentes almacéns da empresa

(organismos Europeos, e a nivel

de comunicación asíncronos.

no ámbito das TIC. O noso principal

nas 3 delegacións e do persoal

nacional). - Coordinación do persoal

Experiencia en BD relacións/

activo consiste en contar cun

a cargo dos mesmos. - Máximo

do departamento técnico. - Liderar

non relacionales ( DB2, Mongo,

equipo humano de alto nivel técnico

responsable de sistemas

a parte técnica - Desenvolvemento

Couchbase, Redis, etc). Experiencia

e plenamente motivado, cun equipo

informáticos da empresa( ERP,

e control de calidade. - Liderar

en mellora do rendemento e

directivo con ampla experiencia

PDA, Tablets) - Xestión de

a elaboración de estudos, plans.

sistemas de caché. Que valoramos

no sector TIC, sendo por tanto os

cobros e pagos. - Negociación

- Colaborar nas propostas dos

positivamente Coñecemento

principais compromisos, a calidade,

con provedores e entidades

nosos clientes. - Nivel alto de

noutras linguaxes de programación

a innovación, e o desenvolvemento

financeiras. - Xefe de persoal

inglés - Falar en público - Toma

( Groovy, Scala, Python, Go, etc)

dos nosos profesionais. Na

da empresa: Establecemento

de decisións Descrición O noso

Coñecemento en DDD. Experiencia

actualidade seleciconamos,

de permisos, vacacións e

cliente, é unha consultora con

con DB2 e Websphere Commerce.

para ocupar postos estables en

horarios. Selección, negociación

grandes coñecementos no mundo

Experiencia con sistemas de

importantes empresas TIC situadas

e contratación. - Reporting á

da consultoría, moi ben posicionada

alta dispoñibilidade. Autonomía,

na Coruña, distintos perfís de: -

Dirección/Propiedade - Mínimo

no SECTOR AGROALIMENTARIO,

capacidade de autogestión e

Programadores/ as Junior XAVA

de 5 anos de experiencia nas

grazas á cantidade de proxectos

responsabilidade. Experiencia de

OFRÉCESE: -INCORPORACIÓN

funcións descritas - Imprescindible

realizados con importantes clientes

traballo en equipos de gran tamaño.

DIRECTA a persoal dunha das nosas

residencia en Ferrolterra - Búscase

durante anos. Buscamos para

empresas cliente líder no sector

persoa nova, dinámica e con

o departamento TÉCNICO un/a

TI, tanto a nivel nacional como

sólida formación económica e

Director/a Técnic/a especializado/a

DEPENDENTE TENDA TELEFONÍA (05/03/2018)

internacional. -Incorporación a

financeira que se implique no día

en a industria PESQUEIRA E

Oferta publicada en: Infojobs

importante PROXECTO empresarial

a día da empresa. - Valorásese

AGROALIMENTARIA para liderar

Localidade:

A Coruña

ESTABLE e en continua expansión.

experiencia previa en alimentación

o departamento técnico e os

Descrición

Requisitos mínimos

-DESENVOLVEMENTO e carreira

ou empresa de distribución.

proxectos para desenvolver. As

Excelente presenza, fluidez verbal

PROFESIONAL á túa medida

- SALARIO FIXO+ VARIABLE

funcións principais do posto son:

e habilidade no peche de venda.

nunha empresa que pon todos os

EN FUNCIÓN DE BENEFICIOS

- Xunto co Director de Expansión

Capacidade de resolucion e gestion.

medios ao teu alcance para que

* ABSTERSE CANDIDATURAS

e o Conselleiro da empresa deberá

Perfil comercial, afeito traballar

isto sexa posible. -Nivel salarial

QUE NON CUMPRAN

de recompilar a información

por obxectivos

competitivo e REMUNERACIÓN

Os REQUISITOS

necesaria para o desenvolvemento

Coñecementos informáticos e

ATRACTIVA, sempre negociable

interese en novas tecnoloxías(

segundo a túa experiencia, perfil

OPERARIO/A LOXÍSTICA TÉXTIL-

proxectos. Desenvolvemento,

Manexo de Excel - Word e

e valía. -Interesantes vantaxes,

QUENDA DE NOITE (03/03/2018)

xestión e xustificación dos

ferramentas de xestión).

promocións e BENEFICIOS

Oferta publicada en: Infojobs

proxectos. - Busqueda de

lara orientación á captación de

SOCIAIS personalizados e

Localidade:

Arteixo

subvencións autonómicas,

clientes.

adaptados ás túas necesidades.

Descrición

Requisitos Estudos mínimos

estatais e europeas - Preparación

Dispoñibilidade inmediata tanto

Educación Secundaria Obrigatoria

e presentación de proxectos

para entrevista como para

Experiencia mínima Polo menos

aos diferentes programas. -

incorporación. Descrición Grupo

2 anos Requisitos mínimos -

Xustificación técnica e financeira

Empresarial selecciona para

dispoñibilidade horaria (quenda de

dos proxectos. - Obtención de

importante distribuidor do sector

noite) - incorporación inmediata -

subvencións e deducións fiscais

de telefonía, comercial para Pdv.

experiencia no SECTOR LOXÍSTICO

(organismos Europeos, e a

Ofrécese Alta en SS en réxime

(TÉXTIL ou non) e en XESTIÓN/

nivel nacional). - Coordinación

xeral .. Moi bo ambiente de traballo.

TRAMITACIÓN de PEDIDOS -

dos proxectos asignados. -

Xornada Laboral : 36 hs de Luns

manexo de PDA e radiofrecuencia.

Coordinación do persoal do

a Sabado.. Formación contínua

( valorable) - coche propio

departamento técnico. - Liderar a

no sector telefonía. Salario +

Descrición Funciones - recepción de

parte técnica - Desenvolvemento

comisións + incentivos. Funcións a

mercadoría, lectura, clasificación e

e control de calidade. - Liderar

realizar : Comercialización e venda

localización en almacén - inventario

a elaboración de estudos, plans.

de produtos e servizos. Persoas

do stock dispoñible - recepción

- Colaborar nas propostas dos

cun perfil comercial enfocadas

e preparación de pedidos (

nosos clientes. - Falar en público

á captación de novos clientes.

picking) - encaixado de pezas (

Contacto

Contacto

de proxectos. - Detección de

packing) - reoperaciones en pezas
(etiquetaxe, alarmado, dobrado,
embolsado, emperchado,...) Horario
de noite: 1) domingo a xoves:
domingo 21:45 a 7:30; luns-martesmércores 00:00 a 7:30; xoves 22:30
a 7:30 2) luns a venres luns-martesmércores 00:00 a 7:30; xoves
22:30 a 7:30; venres 23;15 a 9:00
Ofrécese Contrato temporal ( ETT)
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TÉCNICO CIBERSEGURIDADE XESTIÓN DE

ENXEÑEIRO/A DE OFICINA TÉCNICA(/03/2018)

ENXEÑEIRO/A ELÉCTRICO/A - PRL(03/03/2018)

RESPONSABLE SERVIZO ASISTENCIA

VULNERABILIDADES (03/03/2018)

Oferta publicada en: Infojobs

Oferta publicada en: Infojobs

TÉCNICA (03/03/2018)

Oferta publicada en: Infojobs

Localidade:

Bergondo

Localidade:

Boiro

Oferta publicada en: Infojobs

Localidade:

A Coruña - Teo

Descrición

Requisitos mínimos Requírese:

Descrición

Descrición Grupo Arestora precisa

Localidade:

Coruña

Descrición

Requisitos mínimos O candidato

- Experiencia demostrable no

incorporar un/a Técnico/a de

Descrición

Descrición Grupo Arestora

deberá de ter un mínimo de 3 anos

sector, en enxeñería ou instaladora.

Prevención de Riscos Laborais

precisa incorporar, de forma

de experiencia como analista de

- Experiencia en instalacións

(con especialización en riscos

inmediata, un/a RESPONSABLE

seguridade IT realizando tarefas

hospitalarias, terciarias,

eléctricos), para Servizo de

NACIONAL para o SERVIZO de

de análises de vulnerabilidades

hoteis e edificios singulares. -

Prevención Mancomunado situado

ASISTENCIA TÉCNICA en empresa

sobre todo tipos de activos

Imprescindible dominio paquete

na zona do Barbanza (A Coruña).

de servizos de mantemento

(sistemas, webs, etc) utilizando

Office. - Persoa responsable,

MISIÓN DO POSTO: Participar no

industrial, con centro de traballo

para iso ferramentas automáticas.

dinámica, afeita traballar en equipo.

bo funcionamento do sistema de

na comunidade autónoma galega.

Ademais deberá de contar con

Valorable: - Experiencia noutras

Prevención de Riscos Laborais

PRINCIPAIS FUNCIÓNS: · Posta

coñecementos básicos de como

instalacións mecánicas. - Autocad,

das empresas que forman

en marcha dos proxectos, en

coordinar, xestionar e facer o

Presto, Microsoft Project

parte do Servizo de Prevención

coordinación co dpto. comercial

seguimento de servizos de análises

CYPE - Coñecemento de inglés

Mancomunado. PRINCIPAIS

e produción. · Implantación

de vulnerabilidades continuado a

Descrición Empresa Instaladora de

FUNCIÓNS A DESENVOLVER:

de procesos organizativos,

través de ferramentas de reporting

ámbito Nacional e Internacional,

· Promover a prevención nas

así como, a optimización dos

e ticketing. Coñecementos sobre

necesita incorporar para a súa

empresas e participar na

recursos. · Organización e

metodoloxías de seguridade para

sede na Coruña un/a Enxeñeiro/a

súa planificación. · Realizar

supervisión dos traballos de

realizar revisións de seguridade:

de Oficina Técnica. Funcións

avaliacións dos diferentes riscos.

mantemento. · Organización e

OWISAM (Web e Mobile), OSSTM. O

inherentes ao posto: - Cálculos,

· Investigación de incidentes e

supervisión das delegacións e

candidato deberá de ter un nivel de

deseños, desenvolvemento e

accidentes de traballo. · Formación

do persoal a cargo. · Xestión de

inglés mínimo de B2 ou equivalente.

delineación de proxectos de

e concienciación do persoal

materiais, así como, das revisións

Descrición O candidato integrarase

instalacións mecánicas ( HVAC,

das compañías. · Coordinación

e reparacións. · Organización

no equipo de ciberseguridad

Fluídos, PCI,..) en instalacións

de actividades empresariais. ·

de auditorías, inspeccións

encargado da realización de

hospitalarias, terciarias, hoteis e de

Deseño de postos de traballo

ou visitas. · Consecución de

escaneos de seguridade para a

edificios singulares. - Confección

(lugares de traballo, superficies,

obxectivos e análises dos KPIs

revisión da infraestrutura interna

de memorias e orzamentos.

alcances, etc.). REQUISITOS

(rendibilidades). · Reporte á

e externa dos nosos clientes. Entre

- Elaboración de informes e/

IMPRESCINDIBLES: · Formación

dirección e asistencia a reunións.

as tarefas periódicas atópase a

ou estudos encamiñados á

en Enxeñería Técnica Industrial,

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES:

análise e revisión dos resultados

optimización do Proxecto cun

especialidade en Electricidade e/

· Formación Universitaria de

das ferramentas de auditoría,

obxectivo de rendibilidade e

ou Grao en Enxeñería Eléctrica ou

Enxeñería Industrial e/ou similar.

eliminación de falsos positivos, o

legalidade do mesmo. - Soporte

similares. · Máster en Técnico/a

Valorable Máster/ MBA en xestión

reporte das incidencias atopadas

técnico ao departamento de

Superior en Prevención de Riscos

económica empresarial. · Cursos

facendo uso dos sistemas de

Produción con obxecto de

Laborais (3 especialidades). ·

específicos de mantemento

xestión internos. Parte importante

optimizar os proxectos e/ou

Experiencia previa similar en

industrial (maquinaria industrial,

do traballo consiste na coordinación

ofertas contratadas e cumprir a

Servizos de Prevención Alleos

mecánica, etc.). · Experiencia

e seguimento das vulnerabilidades

normativa vixente nas materias

ou Mancomunados de entre 1 e

previa mínima de 5 anos en postos

reportadas a diferentes áreas

afectas. Ofrécese: - Incorporación

2 anos. · Experiencia na xestión

similares en compañías industriais

da compañía. Periodicamente

inmediata a unha empresa en

de accidentes e incidentes. ·

de gran tamaño (dirixindo equipos

realízanse procuras en diferentes

pleno crecemento e expansión

Capacidade de autogestión. · Carné

e/ou xestionando proxectos en

fontes de información de novos

tanto no sector Nacional como

de conducir e vehículo propio. ·

contornas industriais, con taller

activos relacionados coa empresa.

Internacional. - Estabilidade

Residencia na zona do Barbanza

de produción e un compoñente

De forma habitual requírese o

laboral. - Oferta salarial

(Boiro, Rianxo, Pobra do Caramiñal,

importante de oficina técnica). ·

desenvolvemento de scripts para

segundo valía do candidato/a

Ribeira, etc.) e/ou dispoñibilidade

Coñecementos de automatización,

para cambio de residencia.

robótica, etc.; de equipo

automatizar as tarefas que xorden
en función das novas necesidades

COCIÑEIRO/A (03/03/2018)

REQUISITOS VALORABLES: ·

industriais para diversos sectores.

do proxecto. Faise uso cotián de

Oferta publicada en: Infojobs

Valorable destreza en manexo

· Coñecementos e soltura no

ferramentas ofimáticas como

Localidade:

Arteixo

de programas informáticos

uso de programas informáticos:

Word e Excel para a entrega de

Descrición

Requisitos mínimos Buscamos unha

de deseño (como Autocad). ·

Paquete office, ERP´ s de

resultados ás diferentes áreas.

persoa con gran capacidade de

Valorable formación en rama de

xestión e manexo dos KPIs. · Alta

Lugar de traballo: Establecerase

traballo e vocación pola hostalería,

electricidade. · Valorable nivel alto

dispoñibilidade horaria e para

preferentemente en Coruña.

que desexe vincularse a un

de inglés. · Curso de coordinador

realización de desprazamentos.

Podería valorarse Santiago de

proxecto sólido e en crecemento.

de seguridade e saúde en obras

· Carné de conducir e vehículo

Compostela. Posibilidade de

-Formación en Hostalería e

de construción.

propio. REQUISITOS VALORABLES:

teletraballo ocasional suxeito a

Restauración -Experiencia de polo

proxecto e carga de traballo.

menos 3 anos en posto similar

REPARTIDOR PARA FACER ENVIOS EN VIGO

Coñecementos de hidráulica e

-Experiencia cociñando eventos

Oferta publicada en: Infojobs

neumática, frío industrial, clima e

(sociais e de empresa) -Salario

Información:

refrixeración, etc.

· Nivel alto en lingua inglesa. ·

http://bit.ly/2H3Cc8h

negociable -Afeito ao traballo en
equipo Descrición NECESÍTASE

TÉCNICO/A DE MANTEMENTO

COCIÑEIRO PARA BANQUETES

AUTOMOCIÓN. XORNADA COMPLETA

E CARTA CON EXPERIENCIA

Oferta publicada en: Infojobs

MINIMA DE 3 ANOS. REQUÍRESE

Información:

http://bit.ly/2Fqy6Kw

RESPONSABILIDADE E
SERIEDADE. XORNADA COMPLETA

COMERCIAL SECTOR FINANCEIRO. ALLIANCE VIGO.
XORNADA COMPLETA. CONTRATO INDEFINIDO
Oferta publicada en: Infojobs
Información:

http://bit.ly/2FXRCvL

COMERCIAL SEGUROS PONTEAREAS.
AXENCIA SANTA LUCÍA
Oferta publicada en: Infojobs
Información:

http://bit.ly/2Fe9Pbc

COMERCIAL SEGUROS CANGAS DO
MORRAZO. AXENCIA SANTA LUCÍA
Oferta publicada en: Infojobs
Información:

http://bit.ly/2Fe9Pbc

PERRUQUEIRO ESSENCE SALONES DE BELLEZA
Oferta publicada en: Infojobs
Información:

http://bit.ly/2FUnwZW

boletín de ofertas de emprego / 6

ENXEÑEIRO/A SUPPLY CHAIN

TELEOPERADOR/A CONTRATO FIXO (/03/2018)

GALICIA (03/03/2018)

Oferta publicada en: Infojobs

Oferta publicada en: Infojobs

Localidade:

Ortigueira

Localidade:

Culleredo

Descrición

Requisitos Estudos mínimos

Descrición

Estudos mínimos Grao Experiencia

Educación Secundaria Obrigatoria

mínima Polo menos 3 anos

Experiencia mínima Non Requirida

Requisitos mínimos Titulación

Requisitos mínimos ganas e ilusión

Universitaria Superior (Enxeñería

de traballar formando parte dun

Industrial, Económicas…)

equipo actual no que prima o bo

Experiencia de 3 anos en posto

ambiente Descrición

similar. Moi valorable máster

Teleoperador para incorporarse

ou posgrao en Loxística e

a plataforma operativa con bo

Cadea de Subministración

ambiente de traballo e ganas de

Experiencia en Cadea de

seguir crecendo. Contrato laboral

Subministración, subcontratación,

ata 8 horas/día ( dependendo de

aprovisionamento, loxística en

valía de candidato ) A proposta

planta de produción. Experiencia

laboral inclúe contrato fixo ( nosa

en Ferramentas de Xestión:

empresa non realiza contratos

Despregamentos de obxectivos,

temporais ) . Empresa adherida ao

Plans de Acción, KPIs

convenio de seguros polo cal as

Valorable alto nivel de Inglés. Liderado Capacidade

condicións das postos vacantes

negociadora Alto grao de

perfílanse a través de devandito

innovación e creatividade

convenio. Se che apetece vir a unha

Capacidade resolutiva

empresa seria e con garantía de

Coordinación de equipos Descrición

futuro, non esperes a contactarnos.

Funcións En dependencia do
Responsable de Supply Chain,

Nós estámoste buscando.
Contacto

ocuparase da planificación do
traballo dos Talleres Exteriores,
sendo a ligazón entre as áreas
de control de produción e
planificación do Departamento
de Supply Chain e os talleres
exteriores subcontratados
Ofrécese Desenvolvemento
profesional en multinacional
en constante expansión.

ADMINISTRATIVO/A FINCAS E COMUNIDADES

Bolsas e ofertas
do Estado e
internacionais

DE VECIÑOS (03/03/2018)
Oferta publicada en: Infojobs

ENCARGADO DE OBRA /OFICIAL DE 1ª –

Localidade:

Coruña

OBRA EN TENERIFE SUR (03/03/2018)

Descrición

Grupo Arestora precisa incorporar

Oferta publicada en: Infojobs

un/a ADMINISTRATIVO/A para

Localidade:

Coruña

prestar servizos de xestión de

Descrición

Requisitos Estudos mínimos

comunidades, urbanizacións,

Sen estudos Experiencia

mancomunidades, etc.; en

mínima Máis de 10 anos

negocio dedicado á xestión de

Requisitos mínimos Experiencia

inmobles e leiras de veciños,

demostrable. Imprescindible

con sede na Coruña centro.

achegar referencias. Descrición

FUNCIÓNS: - Atención ao público

Encargado de obra para obra en

física e telefónica. - Realización

Tenerife Sur. Valorarase tamén

e xestión da tesourería da

oficial de 1ª con ampla experiencia

empresa. - Realización de

demostrable. Imprescindible

rexistros contables. - Execución

achegar referencias. Ofrécese

de tarefas administrativas

salario segundo experiencia e

(introducir e xestionar arquivos de

aloxamento a cargo da empresa.

datos). - Xestión de comunidades
(incidencias, obras, pagos recibos,
etc.). - Planificación, coordinación,
xestión e participación en reunións
(comunidades, mancomunidades,
etc.). - Apoio administrativo ao
persoal de empresa. - Manexo de
aplicacións ofimáticas na xestión
da información e a documentación
(Excel, Word, etc.). REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES: - Estudos
de formación profesional
relacionados coa xestión de
empresas, xestión administrativa,
titulación universitaria en Ciencias
Empresariais, ADE, Económicas
e/ou similares. - Experiencia
previa, na realización de traballos
administrativos e atención ao
cliente en administración de
leiras, de polo menos 3 anos. Acreditar coñecementos na área
de contabilidade. - Nivel avanzado
en programas informáticos de
Microsoft Office (Excel, Word,
etc.). - Residencia na Coruña ou
proximidades e/ou dispoñibilidade
para cambiar de residencia. Persoa organizada, resolutiva e con
autocontrol. - Carné de conducir
e vehículo propio. - Habilidades
sociais e comunicativas.

