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Presentación
por medio desta guía queremos ofrecer recursos útiles na busca de emprego, tanto a persoas que teñen claro que lles interesa traballar neste
sector, como para quen estea sopesando reciclarse profesionalmente e
valora que a hostalaría pode ser unha posibilidade que ter en conta.
Este sector ocupa a unha boa cantidade de persoas. o sector do turismo
e a hostalaría representa o 7,2% do conxunto de todos os aﬁliados á seguridade social de Galicia no 2010, acadando un total de 67.548 persoas
aﬁliadas; destas, as actividades propias da hostalaría, como son os establecementos de bebidas e os restaurantes, hoteis, cáterings e postos de
comida representan o 80% da aﬁliación do sector.
Editamos esta guía coa conﬁanza de que resulte útil. podes descargar
esta guía en formato electrónico e acceder directamente a todas as súas
ligazóns en:
http://axencialocaldecolocacion.org/ pestana: Recursos/documentos
descargables
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1. O mercado de traballo no sector do turismo
e da hostalaría
Que representa. En 2013 a hostalaría en España xerou en conxunto
1.332.600 empregos, 313.200 en actividades de aloxamento, e
1.019.400 nas de restauración, se ben supuxo un lixeiro descenso dun
0,3%. os datos segundo a Epa referidos a 2014 son positivos, cun incremento no primeiro trimestre dun 3,5% e no segundo dun 5,1% respecto ao ano anterior. así que pouco a pouco vanse vendo signos de
mellora, aínda que esta é lenta e tardará en volverse aos valores de ocupación anteriores á crise. pero estamos a falar dun sector dos máis importantes para a economía do país e dos que máis emprego xera.
Evolución e perspectivas. o sector da hostalaría pechou 2014 cunha
subida do 3%, unha boa nova xa que a súa caída acumulada entre 2007
e 2012 foi do 26%. a crise tamén trouxo un cambio no consumo; un
60% dos clientes deste sector declara ter reducido o seu consumo nos
establecementos de hostalaría coa chegada da crise, volvéndose tamén
máis racionais, comparando prezos e controlando moito o seu gasto.
pero as perspectivas son boas, en 2013 España bateu a súa propia marca
de turistas estranxeiros e o turismo consolídase como o principal motor
para a recuperación da economía permitindo a creación neta de 11.525
postos de traballo. algunhas das cuestións que acabamos de ver implican
que o sector reclamará profesionais mellor formados.
Galicia. para este apartado utilizamos os datos e análises que aparecen no
Informe sobre o mercado laboral no sector do turismo e a hostalaría en Galicia,
publicado en 2011 polo instituto Galego das cualiﬁcacións dependente da
dirección xeral de formación e colocación da consellería de traballo e
benestar e que pode consultarse nesta ligazón: http://traballo.xunta.es/publicacions-cualiﬁcacions . Este informe está baseado en datos elaborados a
partir de fontes de información estatística como o instituto Galego de Estatística, o servizo público de Emprego de Galicia ou a tesouraría da seguridade social. para ampliar esta información e outra relevante sobre o mercado
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laboral galego, pódense consultar as aplicacións web do instituto Galego
das cualiﬁcacións no seguinte enderezo: http://emprego.xunta.es/cualiﬁcacions/

afiliación á sEGuridadE social

a maior parte de aﬁliacións do sector do turismo e a hostalaría concéntrase nas actividades propias da hostalaría, como son os establecementos
de bebidas e os restaurantes e postos de comida que representan o 80%
da aﬁliación do sector. ambas experimentaron unha evolución positiva
con respecto ao ano 2009. na táboa que ﬁgura a seguir pode observarse
a evolución das diferentes actividades que conforman o sector do turismo e a hostalaría entre 2009 e 2010:
CNAE 2009

31/12/2009

31/12/2010

6.542

6.730

188

2,9%
-3,4%

Hoteis e aloxamentos similares

Variación Variación %

Aloxamentos turísticos

858

829

-29

Cámpings

113

118

5

4,4%

Outros aloxamentos

378

357

-21

-5,6%

14.649

14.742

93

0,6%

Restaurantes e postos de comida
Provisión de comidas
preparadas para eventos

1.370

1.366

-4

-0,3%

Outros servizos de comidas

2.151

2.298

147

6,8%

Establecementos de bebidas

38.932

39.514

582

1,5%

1.349

1.269

-80

-5,9%

Actividades dos operadores turísticos

157

106

-51

-32,5%

Outros servizos de reservas
e actividades relacionadas

224

219

-5

-2,2%

66.723
959.534

67.548
930.547

825
-28.987

1,2%
-3,0%

Actividades das axencias de viaxes

Total CNAE de turismo
Total todos os CNAE
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como xa dixemos, o sector do turismo e a hostalaría representa o 7,2%
do conxunto de todos os aﬁliados á seguridade social de Galicia no 2010,
acadando un total de 67.548 persoas aﬁliadas. a cifra total de aﬁliados/as
en alta para o conxunto de todas as actividades que conforman o tecido
produtivo galego foi de 930.547 perdéndose case 29.000 aﬁliados/as con
respecto ao ano anterior, que foi de 959.534, o que supón un descenso
do 3%. pola contra, no sector do turismo e a hostalaría o número de persoas aﬁliadas incrementouse nun 1,2%, xa que no 2010 rexistráronse 825
aﬁliacións máis que no ano anterior. segundo estes datos, 2010 foi un
ano de repunte do sector cara á recuperación despois de dous anos difíciles debido á importante contracción da demanda turística.
tal e como se observa na táboa de evolución do sector entre 2009 e
2010, tres actividades acaparan a maioría das aﬁliacións. En primeiro
lugar ﬁguran os establecementos de bebidas con máis da metade das aﬁliacións, seguidos dos restaurantes e postos de comida e hoteis e aloxamentos similares; estas tres actividades soas acumulan un total de 60.123
aﬁliacións en 2009 e 60.986 en 2010. o resto das actividades son signiﬁcativamente menos importantes no nivel de aﬁliación xa que todas elas
suman só 6.600 en 2009 e 6.562 en 2010 e todas baixaron o seu nivel
de aﬁliación agás campings e outros servizos de comidas.

contratos rExistrados

a evolución positiva da contratación rexistrada no sector do turismo e
a hostalería contrasta cos datos xerais da evolución da contratación no
conxunto das actividades económicas que conforman o mercado laboral
galego. En Galicia rexistráronse no 2010 unha cifra de 680.624 contratos, 2.507 contratos menos que no 2009. pola contra, no sector do turismo e a hostalaría deuse un incremento de 2.890 contratos máis que
no ano 2009, o que supón un aumento do 3,3% mentres que o número
de contratos totais de todas as actividades económicas que se desenvolven en Galicia descendeu un -0,4%.
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CONTRATOS POR CNAE (2 DÍXITOS) E PROVINCIA
Actividades económicas

Provincias

2009

2010

Servizos de aloxamento

A Coruña

8.235

7.643

Servizos de aloxamento

Lugo

2.185

2.116

Servizos de aloxamento

Ourense

2.165

1.874

Servizos de aloxamento

Pontevedra

Total servizos de aloxamento

8.922

9.002

21.507

20.635

Servizos de comidas e bebidas

A Coruña

24.149

26.089

Servizos de comidas e bebidas

Lugo

6.988

7.539

Servizos de comidas e bebidas

Ourense

5.062

5.528

Servizos de comidas e bebidas

Pontevedra

25.579

26.557

61.778

65.713

A Coruña

1.673

1.455

Actividades de axencias de viaxes

Lugo

340

237

Actividades de axencias de viaxes

Ourense

131

107

Actividades de axencias de viaxes

Pontevedra

1.935

2.107

4.079

3.906

87.364

90.254

Total servizos de comidas e bebidas
Actividades de axencias de viaxes

Total actividades de axencias de viaxes
Total xeral

Por provincias. a provincia de pontevedra é a que rexistra un maior número de contratos malia contar con menor poboación que a da coruña.
concretamente no 2010 rexistrou 37.666 contratos fronte ós 35.187
rexistrados na coruña. lugo rexistrou 9.892 e ourense 7.509, e nas
catro provincias a evolución de 2009 a 2010 foi positiva.
En 2010 no conxunto de Galicia rexistráronse 90.254 contratos, e destes
65.713 corresponden a actividades de comidas e bebidas, o que supón
un 72,8% do total.
as actividades encadradas dentro dos servizos de aloxamento rexistraron
un número de contratos que ascendeu a 20.635, unha porcentaxe do
22,9% do total de contratos asinados no sector. a provincia de ponte-
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vedra é a que recolle o maior número de contratos, cunha cifra de 9.002;
na provincia da coruña rexistráronse 7.643, mentres que en lugo e en
ourense foron 2.116 e 1.874, respectivamente.
CONTRATOS CNO (4 díxitos)
Galicia

2006

2007

2008

2009

2010

Camareiros/as, barmans e asimilados

57.122

60.280

60.765

60.868

64.261

Cociñeiros/as e outros preparadores
de comidas

15.786

17.063

18.014

16.598

16.679

176

171

203

448

580

4.760

5.447

5.481

4.425

4.962

503

467

412

509

513

78.347

83.428

84.875

82.848

86.995

Empregados/as de axencias
de viaxes
Recepcionistas en establecementos
distintos de oficinas
Xefes/as de cociña, de camareiros/as
e asimilados
Total xeral

ocupacións con máis contratación. a maioría dos contratos rexistrados no sector foron asinados na ocupación de camareiro, barman e asimilados. En concreto, nesta ocupación formalizáronse no ano 2010 un
total de 64.261 contratos, o que representa o 73,9% do total do sector.
a considerable distancia atópanse os/as cociñeiros/as, cunha cifra de
16.679, e a máis distancia os/as recepcionistas, con 4.962; os empregados
de axencias de viaxes e os xefes de cociña e de sala só rexistraron 580 e
513 contratos, respectivamente.
contratación por nivel académico. o perﬁl da contratación no sector
do turismo presenta, en termos xerais, un nivel académico baixo. a
maior parte dos contratos requiren un escaso nivel de estudos. os contratos nos que basta a titulación en ensinanza obrigatoria son os máis
numerosos.
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Por tipo de contratación. do total de 86.995 contratos rexistrados no
ano 2010 en Galicia, 76.983 contratos foron temporais, o que supón
case o 90% da contratación, mentres que 8.224, é dicir, o 9%, foron indeﬁnidos. os contratos de prácticas e formación acadaron unha cifra
de 1.093. os contratos temporais aumentaron con respecto ao ano
2009 en 4.369, igual que os de prácticas e formación (151); porén, a
contratación indeﬁnida experimentou un descenso de 309 contratos
con respecto ao ano 2009. dentro dos contratos indeﬁnidos, a única
ocupación do sector que mantivo o seu volume de contratos no ano
2010 foi a de recepcionistas en establecementos distintos de oﬁcinas.

análisE do mErcado dE traballo dEsdE a PErsPEctiva dE
xénEro

o sector do turismo e a hostalaría en Galicia presenta unha preeminencia da contratación feminina. no ano 2010, os contratos realizados a
mulleres acadaron un total de 55.974, mentres que os formalizados cos
homes foron 34.280. En termos porcentuais, o volume de contratación
feminina do sector representou o 62%. Esta preeminencia acádase en
cada unha das tres actividades económicas

14
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Sexo

Actividades económicas

2009

Home

Servizos de aloxamento

Home

Servizos de comidas e bebidas

Home

Actividades de axencias de viaxes

Home

Total

2010
7.456

7.049

23.997

25.945

1.367

1.286

32.820

34.280

Muller

Servizos de aloxamento

14.051

13.586

Muller

Servizos de comidas e bebidas

37.781

39.768

Muller

Actividades de axencias de viaxes

2.712

2.620

Muller

Total

54.544

55.974

Total xeral

87.364

90.254

Total xeral

os contratos masculinos mantiveron unha evolución positiva entre 2006
e 2010, mentres que os contratos femininos romperon a tendencia de crecemento en 2009, cun descenso de case catro mil contratos, e aínda que
no ano 2010 o volume contractual volveu subir, o incremento non foi suﬁciente para recuperar o nivel de contratación feminina do ano 2008.
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o mErcado dE traballo do turismo E a hostalaría dEndE a
PErsPEctiva da idadE

trátase dun sector cunha maioritaria forza de traballo xuvenil. a medida
que avanza a idade dos traballadores, diminúe o volume de contratación
no sector. a media de idade máis alta dentro da contratación do sector de
turismo e hostalaría atopámola entre os cociñeiros e cociñeiras. nesta ocupación, os maiores de 35 anos superan en número a poboación de menos
desa idade. o grupo de idade máis contratado foi o que comprende entre
os 36 e os 45 anos.
a maior parte da contratación do sector efectúase con traballadores e
traballadoras de ata 35 anos, de xeito que aglutinan o 66,4% do total dos
contratos, é dicir, dous de cada tres contratos asinados en 2010.
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Guía Hostalaría_Maquetación 1 23/04/15 16:14 Página 17

no ano 2010, o número de contratos rexistrados a menores de 26 anos
dentro do sector de turismo e hostalaría reduciuse en 216 con respecto
ao ano 2009. Este grupo de idade foi o único en que se rexistrou un descenso da contratación. pola contra, entre os traballadores e traballadoras
de 25 anos en diante aumentou o número de contratos, especialmente
entre o colectivo de 26 a 35, que viu incrementado o seu número de contratos en 1.435. nos servizos de comidas e bebidas, a subida de contratos
foi xeneralizada en todos os grupos de idade.
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o mErcado dE traballo do turismo E a hostalaría dEndE a
PErsPEctiva do nivEl académico

Actividades económicas

Nivel académico

2009

2010

Servizos de aloxamento

Ata certificado de escolaridade

4.644

3.984

Servizos de aloxamento

Titulación ensinanza obrigatoria

9.824

9.855

Servizos de aloxamento

Formación profesional

2.737

2.646

Servizos de aloxamento

BUP/Bacharelato superior/COU

3.543

3.417

Servizos de aloxamento

Titulados universitarios

759

733

Servizos de aloxamento

Total

21.507

20.635

Servizos de comidas e bebidas

Ata certificado de escolaridade

15.913

17.342

Servizos de comidas e bebidas

Titulación ensinanza obrigatoria

32.745

34.511

Servizos de comidas e bebidas

Formación profesional

4.881

4.719

Servizos de comidas e bebidas

BUP/Bacharelato superior/COU

7.098

8.084

Servizos de comidas e bebidas

Titulados universitarios

1.141

1.057

Servizos de comidas e bebidas

Total

61.778

65.713

Actividades de axencias de viaxes

Ata certificado de escolaridade

Actividades de axencias de viaxes

Titulación ensinanza obrigatoria

Actividades de axencias de viaxes

Formación profesional

Actividades de axencias de viaxes

BUP/Bacharelato superior/COU

Actividades de axencias de viaxes

Titulados universitarios

Actividades axencias de viaxes

Total

Total xeral

Total xeral

802

506

1.113

1.207

639

613

1.087

1.156

438

424

4.079

3.906

87.364

90.254

o perﬁl da contratación no sector do turismo presenta, en termos xerais,
un nivel académico baixo. a maior parte dos contratos requiren un escaso
nivel de estudos. nas actividades que engloban os servizos de aloxamento
e os servizos de comidas e bebidas, constátase especialmente esta tendencia.
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Paro rExistrado

o paro rexistrado no sector do turismo e a hostalaría aumentou en 804
persoas no ano 2010 con respecto ao ano anterior. os homes incrementaron as listas de desemprego nun número de 142 novos parados, mentres que as mulleres paradas do sector aumentaron en 662.
En termos absolutos, a cifra de paro de 2009 ascendía a 20.618 persoas,
mentres que en 2010 o número de desempregados foi de 21.422. as mulleres presentan unha cifra de desemprego superior, concretamente, no
ano 2010, houbo 16.420 paradas, mentres que a cifra de paro masculino
foi de 5.002. isto signiﬁca que o paro feminino alcanzou un 76,6% do
total de paro rexistrado no sector.
Sexo

2009

2010

Home

4.860

5.002

Muller

15.758

16.420

Total xeral

20.618

21.422

igual que sucedeu no conxunto de actividades económicas, o paro tamén
se incrementou no sector do turismo e a hostalería, aínda que en menor
medida. o crecemento porcentual do paro en Galicia, segundo a clasiﬁcación nacional de actividades económicas, representou no ano 2010
un aumento do 6,5%, mentres que o paro propio do sector acadou unha
variación interanual do 3,9%; é dicir, o desemprego do sector creceu,
pero 2,6 puntos por debaixo da media.
as actividades económicas que dan emprego a un maior número de traballadores son, loxicamente, as que máis acusan o desemprego. concretamente, na actividade económica que aglutina os servizos de comidas
e bebidas observamos as maiores cifras de paro: as 17.602 persoas paradas que rexistrou esta actividade en 2010 representan o 82% do total de
desempregadas/os do sector, mentres que os servizos de aloxamento e,
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especialmente, as actividades das axencias de viaxes presentan unhas cifras de paro moi inferiores.
a maior parte da contratación do sector efectúase con traballadores e
traballadoras de ata 35 anos e, polo tanto, o maior volume e desemprego
atópase neste tramo de idade.
a provincia de pontevedra rexistra a maior cifra das catro provincias galegas, seguida de preto pola provincia da coruña; a considerable distancia sitúanse as de ourense e lugo.
a preeminencia do desemprego feminino faise patente en todas as ocupacións agás na de xefes/as de cociñeiros/as e asimilados, onde a porcentaxe de desemprego masculino acada o 68% do total.
o colectivo que presenta unha maior porcentaxe de desemprego é o
comprendido entre os 26 e os 35 anos. non obstante, entre os cociñeiros
e xefes de cociña, os maiores índices de paro atópanse entre a poboación
de 36 a 55 anos. na maioría das ocupacións, os índices máis altos de desemprego rexístranse entre traballadores/as con menor nivel de estudos,
que son os máis presentes na gran parte das ocupacións do sector.

20

Guía Hostalaría_Maquetación 1 23/04/15 16:14 Página 21

2. Onde buscar ofertas de emprego
neste apartado podemos acceder a webs de asociacións do sector, de empresas concretas, portais de emprego etc. a continuación atoparás un
listados de todo tipo que che poden ser útiles.
son imprescindibles as novas tecnoloxías. para moverse na busca de
emprego no mercado de traballo actual resulta imprescindible saber utilizar internet e o correo electrónico, xa que a inmensa maioría das ofertas
publícanse en portais de emprego, webs propias das empresas, Ett’s
etc., e a resposta envíase por eses medios. tamén son importantes as
redes sociais xa que o persoal de recursos humanos fíxase moito neste
aspecto e utilízaas para informarse das persoas que vai contratar, polo
que coidado coa imaxe que proxectamos de nós nestas redes. outro aspecto moi importante é actualizar os nosos datos en portais de emprego,
plataformas de emprego, redes sociais etc., para transmitir a imaxe de
actividade e interese pola nosa ocupación, cousa que con frecuencia descoidamos bastante. lembra, tes que estar activo/a neses medios se queres
aproveitar as oportunidades que ofrecen.
localizar ofertas de emprego é unha tarefa de prospección que require
constancia e método. as empresas poden utilizar unha ou varias canles
ao mesmo tempo para recrutar persoal, como por exemplo portais de
emprego, asociacións do sector ou a súa propia web. Existen outros recursos como as bolsas de emprego, da axencia local de colocación do
concello de santiago da que falaremos no seguinte apartado.
no sector da hostalaría xogan un papel importante as empresas de traballo temporal (Ett’s), sobre todo na contratación de extras para eventos que a maioría das empresas (hoteis, restaurantes etc.) canalizan a
través delas. as ofertas de emprego que publican as Ett’s son normalmente redireccionadas automaticamente aos portais de emprego (no
caso de adecco a 60 portais).
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cando teño máis posibilidades? ten en conta que o inicio da temporada forte de contratación é a partir de marzo para o período de verán,
cando as empresas empezan a planiﬁcar os seus cadros de persoal. se falamos de emprego en zonas turísticas de inverno, como estacións de
esquí por exemplo, a temporada forte de contratación pode ser a partir
de setembro.
autocandidaturas. debido á lei de protección de datos de caracter persoal (lpd), moitas empresas xa non aceptan recoller currículos que as
persoas entregan espontaneamente nos distintos centros de traballo. a
cambio facilitan a entrega a través da súa web.
rEcursos Para a busca dE ofErtas dE EmPrEGo

. axencia local de colocación do concello de santiago de compostela. todos os días actualiza as ofertas que publica na súa web
http://axencialocaldecolocacion.org/. tamén publica todas as semanas
un bolEtÍn dE ofErtas dE EmprEGo en formato pdf descargable con
ofertas de santiago, da comarca e do resto de Galicia. outro recurso interesante é o apartado de liGazóns ao que se accede desde a pestana de
rEcursos ; nel podes atopar entrada directa a 19 dos portais de emprego
máis importantes.
. asociación de hostalería de santiago enderezo web http://wwwsantiagohosteleria.net . o seu ámbito de actuación abrangue santiago e comarca, practicamente todo o sur da provincia da coruña, ata a costa da
morte. na área pública da web ten un apartado chamado plataforma dE
EmprEGo no que colgan as ofertas dos seus asociados. outro apartado público interesante é o de asociados no que podemos acceder aos datos de
contacto das empresas que forman parte da asociación, moitas contan coa
súa propia plataforma de emprego na que podes presentar o teu currículo.
. federación Provincial de Empresarios de hostalería de Pontevedra
(fEproHos), web http://www.feprohos.org/ abarca toda a provincia
de pontevedra e resulta un bo recurso para acceder a ofertas de vigo e
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as principais zonas turísticas da provincia como baiona, sanxenxo, o
Grove etc.
. federación Española de hostelería (fEhr), http://www.fehr.es/asociaciones/asociaciones-10.php a través desta páxina podemos acceder
a datos de contacto de asociacións de calquera lugar de España, se o que
queremos é ampliar o noso ámbito de busca.
. Emprego no estranxeiro. as oportunidades de emprego no estranxeiro
no sector hostaleiro son abundantes en moitos países europeos. para acceder a ofertas podes consultar a GuÍa dE EmprEGo no EstranxEiro
na páxina da axencia local de colocación do concello de santiago de
compostela, pinchando nas pestanas rEcursos/documEntos dEscarGablEs http://axencialocaldecolocacion.org/media/guia_estranxeiro.pdf, especialmente o apartado de Empregos de tempada.
. Portais de emprego, como infojobs no que podemos ﬁltrar as ofertas
por sectores de actividade e ámbito xeográﬁco, por exemplo, consultar as
ofertas que teñen publicadas de hostalaría na provincia de a coruña. un
portal especializado no sector turístico é http://www.turijobs.com/ que
ofrece acceso a ofertas de emprego en España e tamén no estranxeiro.
como mencionamos ao falar da páxina da axencia local de colocación
do concello de santiago de compostela, esta ofrece ligazóns directas a
19 portais de emprego.
. Empresas de organización de eventos. como trevisani unha empresa
de santiago de compostela que se dedica á organización integral de eventos. na súa web http://www.trevisani.es/ non ten ningún apartado de emprego pero podes contactar a través do teléfono 981 592 333 ou do correo
electrónico trevisani@trevisani.es e preguntar directamente a súa política
de recrutamento de persoal para eventos que organizan. neste apartado
tamén podemos incluír as empresas de cátering. un pouco máis adiante
tes unha ligazón a guiacatering e ás principais destas empresas en santiago.
. Webs das propias empresas. como ac Hoteles da cadea marriot da
que forma parte o hotel ac palacio del carmen en santiago, na parte
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inferior da portada da súa web http://www.espanol.marriott.com/ hai
un apartado de oportunidadEs dE EmprEGo. outro exemplo, Hoteis
nH http://corporate.nh-hoteles.es/es/empleo que permite acceder a
un buscador de ofertas en toda a cadea.
. buscadores de internet. introducindo o texto “caterings santiago de
compostela” descubrimos a web www.guiacatering.com onde podes aﬁnar a busca por localidades. nesta ligazón ﬁguran os de santiago
http://www.guiacatering.com/catering-santiago-de-compostela-vciudad1332.html. outra opción de busca que podes probar é “extras hostalaría”.
E por suposto empresas de traballo temporal que atoparás un pouco
máis adiante. as Ett’s non só ceden traballadores/as ás empresas clientes que demandan os seus servizos, senón que tamén se ocupan de servizos externalizados e procesos de selección que lles contratan os seus
clientes.
Extras dE hostalaría

os extras de hostalería son traballos puntuais para asistir á celebración
de eventos importantes que requiren un bo número de persoal para levar
a cabo os servizos. Exemplos de eventos poden ser vodas, banquetes, congresos etc.
os extras de hostalaría son un bo recurso para que as empresas te coñezan e vexan como traballas, de forma que poden ser unha vía de acceso
a empregos máis estables. o habitual é que estas soliciten os mesmos extras cos que xa traballaron e que lles responderon ben.
pola natureza destes traballos, a maioría das empresas que requiren levar
a cabo estas contratacións puntuais recorren a empresas de traballo temporal (Ett’s), En santiago de compostela destacan sobre todo nortempo e flexiplan. Esta última traballa moito con paradores nacionais.
por outra parte adecco facilita camareiras/os de pisos para o sector hostaleiro mediante un servizo externalizado, unha fórmula que se está es-
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tendendo en todo tipo de empresas e que lles evita afrontar os procesos
de selección e contratación, unha cuestión complexa e delicada para elas.
En santiago as máis especializadas son:
nortempo: situada na rúa do restollal, 37 baixo.
http://www.gruponortempo.com/
flexiplan: rúa das Galeras 13, 1º piso oﬁcina 6.
http://www.ﬂexiplan.es/ (Grupo EulEn)
manpower: situada na avenida de vilagarcía.
Web www.manpower.es
adecco: avenida de romero donallo.
Web www.adecco.es
randstad: rúa do xeneral pardiñas.
Web www.randstad.es
Estas empresas soen ter divisións especializadas, como adecco Hostelería
á que podes acceder no enlace http://www.adecco.es/sobreadecco/serviciosEspecializacionesHosteleria.aspx e que ten esta presentación:
adecco Hostalaría
Adecco Hostalaría é a división especializada no recrutamento, selección, avaliación, formación e posta a disposición de profesionais para
empresas do sector hostalaría, restauración e catering de eventos.
Adecco Hostalaría conta cunha ampla experiencia na selección e posta
a disposición de perfís base no sector, así como unha estrutura especializada nas principais rexións turísticas.
Adecco Hostalaría pon en contacto persoal formado e motivado en
distintas categorías profesionais con establecementos hoteleiros, cadeas
de restaurantes, cafetarías, servizos de catering e outras empresas do
sector ocio.
Os nosos perfís máis demandados
Os principais clientes de Adecco Hostalaría son Hoteis, Restaurantes
e empresas de Catering, que demandan diversos perfís nos seus diferentes departamentos.
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. Camareiro/a de pisos, responsables da limpeza e preparación de
cuartos e outras zonas de hoteis.
. Camareiros/ás de sala/barra, dedicados á atención ao cliente e servizo de restauración.
. Persoal de cociña, incluídos cociñeiros/as, axudantes e pinches.
. Camareiros/ás especializados en servizos de banquete e caterings.
. Persoal en recepción de hotel, responsables da atención ao cliente,
coordinación con outros departamentos e xestión de reservas.
. Persoal de colectividades: auxiliares de servizos de limpeza (ASL)
e vixilantes en comedores escolares.
. Dependentes/ás de barra, dedicados á venda de snacks, bocadillos e
bebidas en eventos diversos.
a de randstad en:
https://www.randstad.es/empresas/trabajo_temporal/pages/ho
steleria.aspx
a continuación presentamos dous exemplos de ofertas de emprego
para extras de hostalaría.
Exemplo 1:
Empresa: Salamanca Forum Resort S.L.
Descrición da empresa: Salamanca Forum é un dos complexos turísticos máis grandes de España, entre outras instalacións destaca o hotel
Dona Brígida, hotel de 4 estrelas con 218 cuartos, un palacio de congresos para 1.200 persoas, auditorio con capacidade para 415 persoas,
9 salas de reunións, unha carpa para celebracións ao aire libre e un
recinto feiral con capacidade para acoller ata 3.000 persoas. Conta
tamén cunha grande oferta de ocio: spa de 1.000 m2 con cabinas de
masaxe e piscinas climatizadas, un campo de golf con dous percorridos, un club de pádel, piscina exterior, solario, ximnasio, discoteca,
pubs...
Situación: Villamayor Armuña. Provincia de Salamanca
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Descrición do posto vacante:
Nome do posto: Camareiros/ás extra
Perﬁl desexado: Formación mínima EGB/ESO
Idiomas: No é necesario
Informática: No é necesario
Experiencia mínima necesaria: 2 anos
Descrición da oferta
Camareiros/ás con experiencia en banquetes, manexo de bandexa,
coñecementos de enoloxía, cafetaría, dispoñibilidade horaria en ﬁns
de semana e servizos entre semana. Imprescindible uniforme propio.
Condicións do emprego:
Imprescindible: residencia no lugar de traballo
Horario: Segundo servizo
Xornada: Parcial
Tipo de Contrato: Obra e servizo
Remuneración estimada: Segundo servizo (Salario bruto anual, agás
que se indique o contrario)
Carné de conducir B. Imprescindible vehículo propio
Número de candidaturas recibidas na oferta, ata o momento: 27
(Non se inclúen as descartadas pola empresa)
Exemplo 2:
Camareros para extras
Data da oferta: 24/01/2014
Nome da empresa: Touch Personal
Situación poboación: Valencia
Descrición categoría: Sala
Número de vacantes: 15
Descrición da oferta: Buscamos profesionais da hostalaría, que teñan
experiencia traballando como camareiros de barra, bandexa e protocolo.
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O traballo sería eventual, con alta e contrato. Dispoñibilidade nas
primeiras semanas de febreiro
ImPRESCINDIBLE

Requisitos estudos mínimos: BuP/COu
Experiencia mínima: 2 anos
Requisitos mínimos: Boa imaxe, responsables, bos modais, respectuosos/as e proactivos/as.
Contrato: Por obra ou servizo
Xornada laboral: Indiferente
Salario (€ brutos/ano): menos de 12.000
43 persoas inscritas nesta oferta (para 15 vacantes)
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3. Formación e cualificación
Que son os certiﬁcados de profesionalidade?
son acreditacións oﬁciais das cualiﬁcacións que posuímos no ámbito laboral. podemos conseguilos de dúas formas: vía formación asociada aos
ditos certiﬁcados ou vía recoñecemento da experiencia profesional. o
Goberno estableceu un catálogo nacional de cualiﬁcacións profesionais
(cncp) que teñen unha formación asociada que se relaciona no catálogo modular de cualiﬁcacións profesionais. a xunta de Galicia é a encargada da expedición dos certiﬁcados de profesionalidade, segundo o
que se establece no real decreto 395/2007, de 23 de marzo, polo que se
regula o subsistema de formación profesional para o emprego. nesta ligazón da xunta de Galicia podes informarte http://traballo.xunta.es/esquema-certiﬁcados-profesionalidade
o real decreto 34/2008, do 18 de xaneiro, polo que se regulan os certiﬁcados de profesionalidade, establece que un certiﬁcado de profesionalidade conﬁgura un perﬁl profesional entendido como un conxunto
de competencias profesionais identiﬁcables no sistema produtivo, e recoñecido e valorado no mercado laboral. tanto o subsistema laboral
coma o educativo están vinculados polas unidades de competencia, de
forma que unha vez acreditadas son recoñecidas polos dous subsistemas.
recoñecemento da experiencia profesional. o recoñecemento da experiencia laboral é un proceso polo que as persoas que teñen experiencia
e/ou formación non oﬁcial poden, a través dun proceso de asesoramento
e avaliación, obter unha acreditación oﬁcial de ámbito estatal con efectos
profesionais e académicos. nesta ligazón accedes a un folleto da xunta
con información de quen pode beneﬁciarse, que requisitos hai que cumprir, como se accede etc.:
http://traballo.xunta.es/opencms/biblioteca/documentos/contidos_Estandar/formacion_e_cualiﬁcacions/reconecemento_experiencia_profesional/tarxeton_informativo_galego.pdf
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para máis información podes acceder a este outro enderezo: http://traballo.xunta.es/portada-reconecemento-experiencia-profesional do portal de traballo da xunta de Galicia ou dirixirte ao instituto Galego das
cualiﬁcacións no teléfono 981 546 840 ou a través da súa web
http://emprego.xunta.es/cualiﬁcacions/ . tamén te poderán informar
na túa oﬁcina de emprego, nos centros de formación etc.
formación rEGrada. ciclos formativos

é a formación profesional que está regulada polas autoridades educativas
e conﬁgurada en dous niveis, ciclos medios e ciclos superiores. na ligazón http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp , podes consultar a oferta
formativa para Galicia do sector do turismo e a Hostalaría que inclúe
as seguintes titulacións:
cb* cociña e restauración (loE)
cb aloxamento e lavandaría (loE)
cm cociña e gastronomía (loE)
cm servizos en restauración (loE)
cs axencias de viaxes e xestión de eventos (loE)
cs Guía, información e asistencia turísticas (loE)
cs xestión de aloxamentos turísticos (loE)
cs dirección de cociña (loE)
cs dirección de servizos de restauración (loE)
cs animación turística (loxsE)

* os ciclos básicos van dirixidos a persoas que non aprobaron a Eso e queren acceder á formación
profesional.
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Enderezo da consellería de Educación da xunta de Galicia para información de todas as familias profesionais da formación profesional
https://www.edu.xunta.es/fp/familias-profesionais
información de centros públicos onde poder cursar os ciclos de formación profesional http://www.edu.xunta.es/fp/oferta-fp
fP adultos/as. nesta ligazón poderás atopar información sobre oferta, procesos, trámites, requisitos e impresos, tanto no réxime ordinario, como nos
réximes de adultos presencial e a distancia http://www.edu.xunta.es/fp/admision-informacion-oferta-impreso.
formación non rEGrada

Este apartado refírese á formación dirixida ás persoas en situación de
desemprego: cursos afd e obradoiros de emprego. toda a información
sobre formación e cualiﬁcación profesional que ofrece o sistema público
podes consultala no portal de traballo da xunta de Galicia http://traballo.xunta.es/portada-formacion-e-cualiﬁcacions a oferta formativa
pública dirixida fundamentalmente a persoas desempregadas pode consultarse na pestana de formación E cualificacións onde podemos
acceder ao ficHEiro dE EspEcialidadEs formativas asociadas, a maioría delas, aos certiﬁcados de profesionalidade que comentamos ao inicio
deste apartado de formación. a seguinte liganzón lévate directamente
ao ﬁcheiro http://traballo.xunta.es/listaxe-de-especialidades-formativas.
neste portal tamén poderás consultar puntualmente toda a oferta formativa en curso na nosa comunidade http://traballo.xunta.es/afd ; así
como os datos de contacto dos centros homologados que se encargarán
de impartilas http://traballo.xunta.es/rede-de-centros .
a familia de hostalaría e turismo comprende as seguintes accións formativas:
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Código

Denominación

Horas

Nivel

HOTA0108

Operacións básicas de pisos e aloxamentos

380

1

HOTA0208

Xestión de pisos e limpeza en aloxamentos

480

3

HOTA0308

Recepción en aloxamentos

630

3

HOTF10

Azafata/auxiliar de congresos

330

HOTG0108

Creación e xestión de viaxes combinados e eventos

670

3

HOTG0208

Venda de produtos e servizos turísticos

670

3

HOTI0108

Promoción turística local e información ao visitante

690

3

HOTJ0110

Actividades para o xogo en mesas de casinos

700

2

HOTJ0111

Operacións para o xogo en establecementos de bingo

250

1

HOTN10

Animador turístico

800

HOTR0108

Operacións básicas de cociña

350

1

HOTR0109

Operacións básicas de pastelaría

410

1

HOTR0110

Dirección e produción en cociña

1110

3

HOTR0208

Operacións básicas de restaurante e bar

290

1

HOTR0209

Sumillería

730

3

HOTR0210

Dirección e produción en pastelaría

870

3

HOTR0308

Operacións básicas de catering

250

1

HOTR0309

Dirección en restauración

830

3

HOTR0408

Cociña

810

2

HOTR0409

Xestión de procesos de servizo en restauración

610

HOTR0508

Servizos de bar e cafetería

640

2

HOTR0509

Repostaría

500

2

HOTR0608

Servizos de restaurante

580

2

HOTT0112

Atención a pasaxeiros en transporte ferroviario

350

2

HOTU0109

Aloxamento rural

580

2

HOTU0111

Garda de refuxios e albergues de montaña

720

2
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niveis de cualiﬁcación. como podes observar, a táboa presenta o código do especialidade formativa, a súa denominación, a duración en
horas e o nivel de cualiﬁcación. os niveis de cualiﬁcación están establecidos no real decreto 1128/2003, do 5 de setembro, que regula o catálogo nacional de cualiﬁcacións profesionais establecendo no anexo ii
cinco niveis de cualiﬁcación, dos cales a formación profesional polo emprego da que estamos a falar acredita os 1, 2 e 3. Estes niveis establecen
o grao de competencia e responsabilidade requirido en cada caso:
-nivel 1: competencia nun conxunto reducido de actividades de
traballo relativamente simples correspondentes a procesos normalizados, onde os coñecementos teóricos e as capacidades prácticas
para aplicar son limitados.
-nivel 2: competencia nun conxunto de actividades profesionais
ben determinadas coa capacidade de utilizar as técnicas propias,
que concirne principalmente un traballo de execución que pode
ser autónomo no límite das técnicas mencionadas. require coñecementos dos fundamentos técnicos e cientíﬁcos da súa actividade
e capacidades de comprensión e aplicación do proceso.
-nivel 3: competencia nun conxunto de actividades profesionais
que requiren o dominio de diversas técnicas e poden ser executadas
de xeito autónomo. comporta responsabilidade de coordinación
e supervisión de traballo técnico e especializado. Esixe a comprensión dos fundamentos técnicos e cientíﬁcos das actividades e a avaliación dos factores do proceso e das súas repercusións económicas.
-nivel 4: competencia nun amplo conxunto de actividades profesionais complexas realizadas nunha gran variedade de contextos
que requiren conxugar variables de tipo técnico, cientíﬁco, económico e organizativo para planiﬁcar accións, deﬁnir ou desenvolver
proxectos, procesos, produtos ou servizos.
-nivel 5: competencia nun amplo conxunto de actividades profesionais de gran complexidade realizadas en diversos contextos a
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miúdo difíciles de prever que implica planiﬁcar accións ou idear
produtos, procesos ou servizos. Grande autonomía persoal. responsabilidade frecuente na asignación de recursos, na análise, diagnóstico, deseño, planiﬁcación, execución e avaliación.
requisitos de acceso segundo os niveis de cualiﬁcación. segundo o nivel
de cualiﬁcación, sendo o 1 o máis básico e o 3 o máis complexo, precísanse
uns requisitos mínimos que hai que cumprir:
nivel 1: sen requisitos formativos nin profesionais.
nivel 2: título de graduado en educación secundaria obrigatoria (Eso),
proba de acceso a ciclos formativos de grao medio, certiﬁcado de profesionalidade do mesmo nivel, certiﬁcado de profesionalidade de nivel 1
da mesma familia profesional, proba de acceso á universidade (pau)
para maiores de 25 anos.
nivel 3: título de bacharelato, certiﬁcado de profesionalidade do
mesmo nivel, proba de acceso a ciclo formativo de grao superior, certiﬁcado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia profesional,
proba de acceso á universidade (pau ) para maiores de 25 e/ou 45 anos.
E lembra, para acceder a esta formación tes que solicitala na túa oﬁcina
de emprego. diríxete á persoa responsable de formación que te pode informar e asesorar, indicando o código do curso que che interesa.
formación en centros privados
no ámbito privado a oferta é ampla. centros de formación de referencia
son as asociacións de hostalaría, esta é a ligazón á de santiago
http://www.santiagohosteleria.net/es/formacion/formacion.asp- e as
asociacións de empresarios, como a da coruña https://www.cec.es/1/esEs/portada/1/.
un centro de referencia cun alto nivel de cualiﬁcación é o centro superior de Hostalaría de Galicia http://www.cshg.es/index.php/es/. Este
centro ofrece actualmente dúas titulacións:
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-diploma superior en xestión hoteleira
-certiﬁcado de elaboración e xestión en cociña
podes atopar máis centros de formación públicos e privados poñendo
nos buscadores de internet “hostelería centros de formación Galicia”. E,
por suposto, tamén a axencia local de colocación de santiago organiza
actividades formativas: cursos afd e obradoiros de emprego, e outras
accións formativas como cursos de manipulador de alimentos, carretilleiro/a, camareiro/a e moitos máis. infórmate.
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4. Que buscan as empresas? cal é o/a
candidato/a ideal?
falando hai pouco co xefe de sala dun coñecido hotel de 5 estrelas de
santiago de compostela sobre o perﬁl idóneo que buscan na súa empresa destacou:
- Que sexa unha persoa apta para o posto.
- Que teña unha boa actitude ou disposición.
- Que teña un punto de humildade, que se pon de manifesto nas
ganas de aprender e mellorar e sobre todo na colaboración co resto
do equipo.
- Que teña ganas de traballar, o que non hai que confundir con necesidade, non son o mesmo.
- Que teña uns bos coñecementos.
non destacou a experiencia, para el non é un valor por dúas razóns. a
primeira é que unha persoa sen experiencia só ten que aprender a facer
as cousas, pode levar máis tempo pero a empresa pode formala na súa
cultura e valores propios. a segunda razón é que canta máis experiencia,
maiores vicios se traen doutros sitios e isto pode xerar conﬂitos que afectan ao bo funcionamento do equipo humano da empresa. opinións similares a estas sobre a experiencia atopámolas entre responsables de
recursos humanos de grandes cadeas de supermercados.
a experiencia valórase para o caso dos extras, que recrutan principalmente a través de empresas de traballo temporal (Ett’s), como flexiplan, nortempo, adecco, randstad ou manpower e soen pedir con
nomes e apelidos. a un extra esíxelle: puntualidade, boa imaxe, unha
boa actitude de colaboración, cordialidade, disposición, iniciativa, ganas
e profesionalidade.
Este hotel emprega en temporada baixa a unhas 20 persoas e eleva o seu
cadro de persoal ata as 60 en temporada alta.
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o que cada día máis buscan as empresas é persoas formadas e con ganas,
ganas, ganas de facer un bo traballo, así se expresaba o director de persoal
dun coñecido hotel de santiago. Queren persoas con espírito de colaboración e que sexan capaces de integrarse, sen crear problemas, nun
equipo de traballo. Este responsable recorre a persoas en prácticas dos
ciclos formativos da formación profesional ou dos cursos afd para recrutar o persoal que busca, xa que as prácticas permítenlle observar como
funcionan esas persoas no lugar de traballo.
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5. O proceso de selección
os procesos de selección son delicados tanto para a parte recrutadora,
as empresas, como para as persoas candidatas a cubrir as vacantes. o que
as empresas buscan cando afrontan un proceso de recrutamento de persoal é atopar as persoas que mellor se axustan ao posto que ofrecen, algo
que non é tan fácil como parece e menos nun sector como o da hostalaría
onde se xogan a perda de clientes e a súa imaxe de empresa se o seu persoal non reúne as calidades requiridas.
para orientarte na túa busca de emprego podes consultar en internet a
seguinte ligazón http://www.portalparados.es/psicologo onde podes
atopar consellos útiles para as dúbidas e inquedanzas que che poidan
xurdir. tamén podes recorrer a blogs do mesmo portal que te poden
orientar, xa que o desánimo, as dúbidas, as ideas preconcibidas e outros
aspectos persoais poden diﬁcultar seriamente a túa empregabilidade
http://www.portalparados.es/blog/30783/2015/04/03/seis-ideas-quedebemos-eliminar-en-nuestra-busqueda-de-empleo
imPortancia do currículo no ProcEso dE sElEcción

un bo currículo pode marcar a diferenza entre que nos seleccionen ou
non aínda cumprindo cos requisitos que establece a oferta de emprego.
o currículo é a nosa tarxeta de presentación ante as empresas polo que
hai que esmerarse á hora de preparalo.
as persoas encargadas dos procesos de selección normalmente teñen
que ler unha gran cantidade de currículos, o que resulta un traballo monótono e esgotador. un seleccionador/a dedica menos dun minuto a
examinar cada currículo. o teu obxectivo é convencelo/a de que es o
candidato ou candidata que buscan e para iso tes que prestarlle a atención adecuada á súa elaboración e, se non sabes, buscar asesoramento;
hai moitos lugares aos que podes acudir: oﬁcina de emprego, axencia
local de colocación, Ett’s, centros de formación etc.
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para facer un bo currículo hai que ter en conta os seguintes aspectos:
1.ten que ser completo, o que signiﬁca que hai que incluír toda a
información relevante para a selección, como empresas nas que traballaches, duración dos contratos, posto desempeñado ou funcións
realizadas no caso da experiencia laboral; así como número de horas
e datas de realización no caso da formación. se tes un punto forte
nos idiomas, fundamentais no sector hostaleiro, procura que quede
ben claro, ben entregando unha copia no idioma que domines (inglés, portugués etc.) ou ben utilizando o formato de presentación
do pasaporte de linguas para o que podes consultar a páxina Euress,
nesta ligazón tes un modelo e instrucións de como redactar este
apartado http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions.
2. ordenado. supón organizar a información dos diferentes apartados dunha forma lóxica, seguindo, preferentemente, unha orde
cronolóxica inversa, isto é empezando polo máis recente e rematando co máis antigo. no caso de que teñas experiencia ou formación en diferentes ámbitos, o máis adecuado para facilitar a lectura
é agrupalos. por exemplo, se tes formación en vendas e hostalaría
e experiencia como dependente/a e camareira/o, agrupa a información de cada área e dentro dela ordénaa de xeito cronolóxico.
3. de fácil lectura. o segredo dun bo currículo é que sexa fácil de
ler e que resulte atractivo, que a través dunha lectura rápida a persoa que o reciba teña deseguida unha idea de se o teu perﬁl se
adapta á oferta. a primeira fase dun proceso de selección é a criba
de cv recibidos. un cv desordenado e pouco claro ou con lagoas
de información, que requira un esforzo extra por parte da persoa
encargada da selección, pode dar como resultado que te eliminen
aínda que cumpras co perﬁl requirido.
4. adaptado á oferta ou sector concreto ao que te dirixes. se optas
a un emprego de dependente pon primeiro a formación e experiencia que teñas nesta ocupación e a continuación o resto.
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5. concreto. o tamaño ideal dun cv é unha soa páxina. En ocasións tes que valorar se é relevante ou non incluír información
como seminarios, xornadas, empregos, prácticas etc., que non achegan nada para a oferta á que o vas enviar.
6. coida a redacción. usa frases curtas e procura que destaquen os
teus puntos fortes. coloca a información máis relevante en primeiro lugar. unha vez o teñas rematado revísao e permite que o
lea outra persoa da túa conﬁanza para que che diga se resulta claro
e lóxico, se sobra ou falta algo, se resulta agradable...
unha boa idea para un cv que nos diferencie doutros candidatos ou
candidatas é facer unha mestura entre o modelo clásico que se vén utilizando e o modelo de currículo europeo, xa que este inclúe apartados interesantes como obxectivo profesional ou capacidades concretas e
relevantes como son as de comunicación ou de organización. Este recurso pode ser especialmente interesante para persoas que teñen pouca
ou ningunha formación e/ou experiencia.
neste enlace https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions podes descargar un documento pdf
con consellos moi útiles para elaborar o teu cv.
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ANEXOS
asociacións E fEdEracións do sEctor

asociación Provincial de Empresarios de hostalaría de a coruña
rúa de novoa santos, 6-8 1º
15006 a coruña.
tfno.: 981 295 400 - fax: 981 174 304
coruna@asociacionhosteleria.org
www.asociacionhosteleria.es
asociación hostalaría compostela
rúa das salvadas 29-31
15705 santiago de compostela.
tfno.: 981 592 700 - fax: 981 598 099
informacion@santiagohosteleria.org
www.santiagohosteleria.org
confederación de Empresarios de hostalaría de Galicia
rúa de san lázaro, 97, 1º dta.
15703 santiago de compostela.
tfno.: 981 590 714 - fax: 981 552 095
info@cehosga.es - www.cehosga.es
asociación de Empresarios de hostalaría de ferrol e comarca
rúa real, 73 - 75 - 2º dta.
15402 ferrol. a coruña.
tfno.: 981 350 892 - fax: 981 369 223
hosteferrol@teleline.es
www.turferrol.com
aociación provincial de Empresarios de hostalaría de lugo
rúa de ramón montenegro, 15 - entreplanta.
27002 lugo.
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tfno.: 982 226 912 - fax: 982 244 256
comunicacion@apehl.org - www.apehl.org
cehosga, federación de Eempresarios de hostalaría e turismo
de ourense
rúa de xoaquín lorenzo fernández “xocas”, 3 - Entreplanta.
32003 ourense.
tfno.: 988 231 952 - fax: 988 252 869
info@federacionhosteleriaourense.es
www.federacionhosteleriaourense.es
federación Empresarial de hostalaría de Pontevedra (fEProhos)
rúa de García barbón, 90-1º oﬁcina d.
36201 vigo - pontevedra.
tfno.: 986 432 400 - fax: 986 430 601
secretaria@feprohos.org
www.feprohos.org
asociación Empresarial de hospedaje de la Provincia
de Pontevedra (asEhosPo)
rúa de García barbón, 104-1ª andar.
36201 vigo - pontevedra.
tfno.: 986 439 611 - fax: 986 434 822
cep@cep.es
www.cep.es
federación Empresarial de hostelería de villagarcia de arousa
rúa do arcebispo lago, 17 - entreplanta.
36600 vilagarcía de arousa.
tfno.: 986 502 164 - fax: 986 506 475
feca@afytsl.com
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EmPrEsas dE traballo tEmPoral dE santiaGo
dE comPostEla

• adecco
www.adecco.es
avda. de vilagarcía, 17 baixo
santiago de compostela
tfno.: 981 954 870
• randstad
www.randstad.es
rúa do xeneral pardiñas, 5 1º b
15701 - santiago de compostela
tfno.: 981 568 360
• flexiplan
www.ﬂexiplan.es
rúa das Galeras, 13 1º of. 6
15705 - santiago de compostela
tfno.: 981 557 194
• manpower
www.manpower.es
avda. de vilagarcía, 19 baixo
15706 - santiago de compostela
tfno.: 981 594 400
• nor'integra - Grupo nortempo
centro especial de emprego. porta de acceso ao mercado de traballo para
colectivos desfavorecidos. actividades de limpeza, distribución e publicidade.
rúa de García prieto, 23-25
15706 - santiago de compostela
tfno.: 981 534 741
44

Guía Hostalaría_Maquetación 1 23/04/15 16:14 Página 45

• nortempo, s.l.
rúa do restollal, 37 baixo
15702 - santiago de compostela
tfno.: 981 590 565

alGunhas EmPrEsas do sEctor dE santiaGo

restaurante o acio (santiago)
981 577 003
acio@acio.es
restaurante o curro da Parra (santiago)
981 556 059
reservas@ocurrodaparra.com
restaurante - café de altamira (santiago)
981 558 592
café bar la flor (santiago)
981 556 344
info@quedamosenlaﬂor.com
restaurante la cocotte (santiago)
981 587 272 / 981 585 656
acocottebar@gmail.com
casa marcelo (santiago)
981 558 580
restaurante@casamarcelo.net
hotel Gastronómico san miguel (santiago)
981 555779
restaurante o dezaseis (santiago)
981 565 880
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abastos 2.0
981 576 145
taberna@abastosdouspuntocero.es
Garum bistro (santiago)
981 103 910
garum@proxectogarum.com
a tafona do Peregrino (santiago)
981 568 923
info@atafonadoperegrino.com
la bodeguilla de san roque (santiago)
981 564 379
info@bodeguilladesanroque.com
la industrial (santiago)
881 973 917
info@laindustrialbar.com
hospedería san martin Pinario (santiago)
981 560 282
reservas@sanmartinpinario.eu
restaurante manso (santiago)
881 959 657
info@mansorestaurante.com
restaurante a moa (santiago)
981 071 818
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hotEis

hotel ac Palacio del carmen (santiago)
981 552 444
hostal de los reyes católicos (santiago)
981582 200
santiago@parador.es
hotel san francisco (santiago)
981 581 634
comercial@sanfranciscohm.com
hotel Puerta del camino (santiago)
81 569 400
dir@puertadelcamino.com
notel nh obradoiro (santiago)
981 558 070
nhobradoiro@nh-hotels.com

alGunhas do rEsto dE Galicia

restaurantes-bistrós
restaurante paprica (lugo)
982 255 824
info@paprica.es
restaurante a Estación (a coruña-cambre)
981 676 911
estaciondecambre@gmail.com
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restaurante maruja-limón (vigo)
986 473406
restaurantemarujalimon@hotmail.com
restaurante Eirado da leña (pontevedra)
986 860225
oeirado@hotmail.es
viñoteca vagos
986 8524 60
pabloromerohuelin@gmail.com
restaurante domus casa pardo (a coruña)
981 201136
domus@casapardo-domus.com
restaurante España (lugo)
982 242717
hrestespana@gmail.com
restaurante Yayo daporta (cambados)
986 526062
reservas@yayodaporta.com
restaurante culler de pau (san vicente. o Grove)
986 732275
reservas@cullerdepau.com
restaurante casa solla (poio. pontevedra)
986 872884
correo@restaurantesolla.com
restaurante a Gabeira (ferrol)
981 319057
restaurante.agabeira@gmail.com
restaurante silabario (tui. pontevedra)
986 607000
reservas@restaurantesilabario.com
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restaurante Pepe vieira (poio. pontevedra)
986 741 378
info@pepevieira.com
restaurante o retiro da costiña (santa comba)
981 880 244
info@retirodacostina.com
restaurante a rexidora (bentraces. ourense)
988 383 078
rexidora@hotmail.com
restaurante Pandemonium (cambados. pontevedra)
986 543 638
antoniobotana@gmail.com

Portais dE EmPrEGo

www.infojobs.net
www.infoempleo.com
www.galiciaempleo.net
www.untrabajo.com
www.monster.es
www.laboris.net
www.miltrabajos.com
www.acciontrabajo.es
es.trabajar.com
www.trabajos.com
www.turijobs.com
www.tecnoempleo.com
www.primerempleo.com
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www.oﬁcinaempleo.com
www.expansionyempleo.com
www.computrabajo.es
www.hacesfalta.org
www.tea-cegos-seleccion.es
www.studentjob.es
cando te apuntas a unha oferta a través de internet e che di que estás
preseleccionado/a o que indica é que a túa candidatura podería encaixar
na oferta en cuestión, só iso.
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asPEctos PErsoais QuE dificultan a insErción laboral

a modo de exemplo para tratar aspectos persoais que pensamos que
poden supoñer un obstáculo para a inserción laboral, ofrecémosche
unha análise dafo da idade, no sentido en que parece pesar á hora de
diﬁcultar o emprego de persoas maiores de 45 anos.
a análise dafo (debilidades, ameazas, fortalezas e oportunidades) é
un instrumento moi interesante para analizar un determinado problema;
é moi utilizado en análise empresarial, implantación de sistemas de calidade etc., e pode ser útil a demandantes de emprego. debilidades e fortalezas refírense ao aspecto interno, a nós. E ameazas e oportunidades
refírense a aspectos externos, do noso contorno. unha vez realizada a
análise dafo de calquera aspecto que che poida preocupar, podes utilizala para buscar argumentos con que desarmar as túas debilidades. Este
que aquí presentamos foi elaborado en grupo nun taller de emprego.

DEBILIDADES

AMEAZAS

Responsabilidades familiares

Mini salarios para maiores?

A saúde

Moita competencia

Falta e/ou certa resistencia a reciclarse

Políticas para contratación de persoas novas

Aspecto físico

Responsabilidades familiares

Vicios laborais / manías

Avance das novas tecnoloxías

Rixidez / menos flexibilidade

Inestabilidade do mercado-cambios

Tempo que queda de vida activa

Maior formación da xente nova

Pouco tempo para facer carreira

As empresas buscan persoal “dócil”

Perda de facultades (psíquicas / físicas)

Políticas que favorecen á formación dos mozos/as

Estar “queimado/a” / ter pouca ilusión
Menos manipulables / máis reivindicativos/as
Dificultade para asumir instrucións

51

Guía Hostalaría_Maquetación 1 23/04/15 16:14 Página 52

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Experiencia adquirida (saber)

Experiencia e madurez requirida para postos
de responsabilidade

Veteranía (saber estar, seguridade)

Marketing social *

Responsabilidade

Responsabilidade social corporativa (RSC)*

Capacidade resolutiva

Códigos éticos / boas prácticas*

Madurez (prudencia, sentido común,
sensatez…)

Redes sociais (LinkedIn, …)

Sabedoría
Maiores contactos
Maior indepencia económica
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Habilidades comunicativas
Importancia do liderado
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