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VEEDOR/A – AUDITOR/A DE VENDIMA 
Publicada: Proxecto ILES 06/07/2022 
Empresa: Consello Regulador D.O. Rias Baixas 
Requisitos: Titulación: Licenciatura en Química, Bioloxía, Enoloxía, Ciencias e Tecnoloxía dos Alimentos, Enxeñería Técnica Agrícola ou Superior 
Agrónomo, Enxeñeiro Técnico Forestal ou Enxeñeiro de Montes, Enxeñería Industrial, FP. En Viticultura e Enoloxía (valorarase terminando 
estudos). Imprescindible: Vehículo propio, flexibilidade horaria. Valorarase: Interese e/o formación específica en viticultura e enoloxía 
Condicións: Incorporación a primeiros setembro 2022. Contrato laboral. Formación para a actividade para desenvolver a cargo da empresa. 
Duración do contrato aproximadamente de 20 - 30 días 
Contacto: Enviar CV a e carta de presentación facendo referencia da oferta a organodecontrol@doriasbaixas.com, consejo@doriasbaixas.eu ou 
na sede do Consello Regulador, Edificio. Pazo de Mugartegui, Praza da Pedreira, 36002 Pontevedra. Ou no T. 986 85 48 50 
 

ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 
Publicada: Proxecto ILES 06/07/2022 
Empresa: Gestoría Sáez Profesionales 
Localidade: Pontevedra 
Requisitos: Grado en ADE. A3ECO. Residencia en Pontevedra cidade ou municipios limítrofes 
Condicións: Xornada parcial de 25 horas 
Contacto: Enviar CV e carta de presentación a: seleccion@gestoriasaezasesoria.com 
 

PROFESOR/A PREPARADOR DE OPOSICIÓNS DE TÉCNICO/A AUXILIAR DE INFORMÁTICA DO ESTADO C1 
Publicada: Proxecto ILES 06/07/2022 
Empresa: Centro de formación 
Localidade: Vigo 
Descrición: Para parte específica da oposición, bloque II de tecnoloxía básica: informática básica sistemas operativos e sistemas de xestión de 
bases de datos relacionais bloque III de desenvolvemento de sistemas e bloque IV de sistemas e comunicacións. O programa completo pode 
verse no seguinte enlace páxs 4-5 https://sede.inap.gob.es/documents/59312/1925774/AnexoTAI-L.pdf/e8309b7d-7b54-1218-1411-
f6351aa46824 
Requisitos: Título mínimo de ciclo superior da familia de informática. Coñecer ben a oposición  de técnico auxiliar de informática do Estado C1 
e superala con ou sen praza. Bo nivel de comunicación e experiencia docente 
Contacto: Enviar CV a desarrollorrhh2015@gmail.com. Absterse se non se reúnen os requisitos 
 

PROFESORES PARA CICLOS OFICIAIS DE FP DE GRAO SUPERIOR FAMILIA DE ADMINISTRACIÓN E XESTIÓN 
Publicada: Proxecto ILES 06/07/2022 
Empresa: Centro de formación 
Localidade: Vigo 
Requisitos: Titulado Universitario en Empresariais  Bo nivel de comunicación e gusto pola formación. Impartir clases en Vigo. Hanse de reunir 
os requisitos de titulación Máster do profesorado e demais esixidos pola Administración educativa para impartir docencia no ámbito educativo, 
ter experiencia como profesor neste ámbito educativo 
Condicións:  
Contacto: Enviar CV a info.empleoformacion@gmail.com 
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REPARTIDOR/A DE COMIDA A DOMICILIO 
Publicada: Proxecto ILES 06/07/2022 
Empresa: Burger King 
Localidade: Pontevedra 
Requisitos: Carne de conducir para motos de 125 
Condicións: Contrato laboral de 20 horas a semana 
Contacto: Enviar CV a pontevedra@araburger.es 
 

DOCENTE CURSO DE OPERARIO/A POLIVALENTE DE LIÑA DE PRODUCIÓN 
Publicada: Proxecto ILES 06/07/2022 
Empresa: Cegafor 
Localidade: Pontevedra 
Requisitos: Experiencia no sector e Experiencia como docente en cursos similares de Operario/a polivalente de liña de produción 
Condicións: Contrato mercantil ou laboral 
Contacto: Enviar CV a formacion@cenepo.com con REF: OPERARIO/A 
 

DOCENTE CURSO DE PRODUTOS FRESCOS/SECCIONS 
Publicada: Proxecto ILES 06/07/2022 
Empresa: Cegafor 
Localidade: Pontevedra 
Requisitos: Formación relacionada e ou ampla experiencia no posto docente de produtos frescos/seccións con habilidades para impartir 
formación relacionada con tipos carnes, peixes, embutidos, mariscos, froitas, verduras e pans que existen para poder desempeñar o posto do 
profesional de produtos frescos 
Condicións: Contrato mercantil ou laboral 
Contacto: Enviar CV a formacion@cenepo.com con REF: FRESCOS 
 

ANUNCIA AS TÚAS OFERTAS DE EMPREGO 

E FORMACIÓN NESTE BOLETÍN
Envianos un e-mail indicando o nome da empresa,
os datos de contacto e anuncio que quere poñer a 

administracion@proxectoiles.es

É un servizo

gratuíto
 

 
DEPENDENTE/A 

Publicada: Proxecto ILES 22/06/2022 
Empresa: Gigroup 
Localidade: Sanxenxo 
Descrición: Funcións: Atención á público, Reposición. Caixa 
Requisitos: Experiencia polo menos 1 ano. Dispoñibilidade incorporación inmediata 
Condicións:  
Contacto: Enviar CV a sonia.romero@gigroup.com 
 

OPERARIO/A POLIVALENTE DE LIÑA DE PRODUCIÓN 
Publicada: Proxecto ILES 29/06/2022 
Empresa: Cegafor 
Localidade: Pontevedra 
Requisitos: Experiencia no sector. Experiencia como docente en cursos similares de operario/a polivalente de liña de produción 
Condicións: Contrato mercantil ou laboral 
Contacto: Enviar CV a formacion@cenepo.com indicando no asunto REF: OPERARIO/A 
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PROMOTORES/ AS DE SERVIZOS TURÍSTICOS 
Publicada: Proxecto ILES 29/06/2022 
Empresa: Do sector de servizos turísticos 
Localidade: Vigo (e arredores) e Pontevedra (e arredores) 
Descrición: Funcións principais: Información e promoción dos servizos da compañía. Captación de clientes. Despacho e cobranza de tickets. 
Acompañamento e organización dos clientes. Atención de reclamacións e suxerencias dos clientes 
Requisitos: Dominio do idioma inglés. Habilidades mecanográficas. Dispoñibilidade para traballar fins de semana e festivos. Don de xentes. Boa 
presenza. Valorarase coñecementos doutros idiomas: Portugués, Francés, Alemán,… Valorarase permiso de conducir ( B) e coche propio. 
Coñecementos de ofimática. Persoa extrovertida, dinámica e con grandes dotes de comunicación, disciplinada, responsable e capacidade de 
traballo en equipo para a promoción dos servizos propios 
Condicións: Tipo de contrato temporal. Xornada laboral de 40 horas. Quendas de traballo rotativas 
Contacto: Enviar CV a proc.rrhh.vig@gmail.com 
 

ATENCIÓN TELEFÓNICA AO CLIENTE 
Publicada: Proxecto ILES 29/06/2022 
Empresa: Do sector de servizos turísticos 
Localidade: Vigo 
Descrición: Funcións: Atención de chamadas, xestión de reservas. Información e promoción dos servizos turísticos. Reserva telefónica. Xestión 
de correos. Atención de reclamacións e suxerencias de clientes. Outras tarefas inherentes ao seu cargo e que lle sexan asignadas 
Requisitos: Estudante e/ou titulado en Turismo, tradución ou similar. Dominio do idioma inglés. Habilidades  mecanográficas. Dispoñibilidade 
para traballar fins de semana e festivos. Don de xentes. Valorarase coñecementos doutros idiomas: Portugués, Francés,  Alemán,… Valorarase 
permiso de conducir (B) e coche propio. Coñecementos de ofimática. Dotes de comunicación, disciplinada, responsable e capacidade de 
traballo en equipo para a promoción dos servizos propios 
Condicións: Contrato temporal. Xornada laboral de 40 horas en quendas de traballo rotativas 
Contacto: Enviar CV a proc.rrhh.vig@gmail.com 
 

DOCENTE CURSO DE PRODUTOS FRESCOS/SECCIONS 
Publicada: Proxecto ILES 29/06/2022 
Empresa: Cegafor 
Localidade: Pontevedra 
Requisitos: Formación relacionada e ou ampla experiencia no posto con habilidades para impartir formación relacionada con tipos carnes, 
peixes, embutidos, mariscos, froitas, verduras e pans que existen para poder desempeñar o posto do profesional de produtos frescos 
Condicións: Contrato mercantil ou laboral 
Contacto: Enviar CV a formacion@cenepo.com con REF: FRESCOS 
 

MONITOR/A 
Publicada: Proxecto ILES 29/06/2022 
Empresa: Servizos industriais 
Localidade: Vigo 
Descrición: Tarefas principais: Control dos procesos de produción. Distribución e asignación de tarefas aos operarios. Control da orde e limpeza 
das áreas e postos de traballo. Apoio ás tarefas de produción. Formación do persoal nas tarefas para desempeñar. Participar nos sistemas de 
mellora. Supervisión do persoal a seu cargo, avaliación da formación. Comunicación con provedores 
Requisitos: Valorable estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual ou superior ao 33%. Experiencia de xestión de equipos de 
traballo mínima de 1 ano. Formación en FP grado medio ou Superior/ FP II. Manexo de ferramentas informáticas a nivel usuario. Valorable 
diploma/Carné de carretilla elevadora. Carné de conducir. Competencias: Traballo en equipo. Liderazgo. Habilidades para a xestión de equipos. 
Capacidade de organización. Capacidade para asumir responsabilidades 
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com indicando no asunto Referencia: Monitor/a PE 
 

OPERARIO/A DE MANTEMENTO 
Publicada: Proxecto ILES 29/06/2022 
Empresa: Servizos industriais 
Localidade: Vigo 
Descrición: Tarefas de mantemento e reparación necesarias dentro da operativa 
Requisitos: Imprescindible estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual ou superior ao 33%. Necesario experiencia en soldadura e 
valorable titulación na mesma. Titulación en Formación profesional en mecánica e/ou electricidade, etc. valoraranse coñecementos nestas 
áreas. Mínimo experiencia dun ano en tarefas similares. Valorable Carné/diploma carretilla elevadora. Carné de conducir  B 
Condicións: Xornada completa 
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com indicando no asunto Referencia: Mantemento  PE 

http://www.proxectoiles.es/
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RESPONSABLE DE QUENDA 
Publicada: Proxecto ILES 29/06/2022 
Empresa: Servizos industriais 
Localidade: Vigo 
Descrición: Funcións a realizar: Xestión e coordinación do equipo de produción ao seu cargo. Execución da planificación da produción diaria. 
Supervisión do mantemento de instalacións e equipos. Control da calidade da produción, garantindo a calidade dos produtos. Optimización de 
custos de produción, detección de desviacións e causas das perdas de produto 
Requisitos: Valorable estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual ou superior ao 33%. Valorarase experiencia mínima de dous anos 
en posto similar. Formación en Enxeñería Técnica ou Superior ou mínimo FP Grao Superior/FP II. Manexo de ferramentas informáticas a nivel 
usuario. Competencias: Liderazgo. Traballo en equipo. Capacidade de análise e aprendizaxe. Capacidade de organización e planificación. 
Capacidade para asumir responsabilidades, toma de decisións e resolución de problemas. Habilidades de xestión da información 
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com indicando no asunto Referencia: RU  PE 
 

OPERARIA/O DE MONTAXE 
Publicada: Proxecto ILES 29/06/2022 
Empresa: Servizos industriais 
Localidade: Vigo 
Descrición: Tarefas principais: Selección dos compoñentes necesarios para a montaxe da peza final. Montaxe seguindo a secuencia requirida. 
Colocación de etiquetas para seguimento da  trazabilidade. Manexo de pesos 
Requisitos: Imprescindible estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual ou superior ao 33%. Valorarase experiencia mínima dun ano 
en posto similar. Medio de transporte propio. Destreza manual e velocidade de montaxe. Valorarase o coñecemento da lingua de signos 
Condicións: Xornada completa 
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com indicando no asunto Referencia: Montaxe PE 
 

OPERARIO/A DE CARRETILLA ELEVADORA FRONTAL//RETRÁCTIL E TRANSPALETA 
Publicada: Proxecto ILES 29/06/2022 
Empresa: Servizos industriais 
Localidade: Vigo e Mos 
Descrición: Tarefas principais: Realización de operacións de carga e descarga no almacén. Condución de Carretilla elevadora frontal e retráctil. 
Manexo de transpaleta eléctrica e manual. Manexo de pesos 
Requisitos: Imprescindible estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual ou superior  ao 33%. Estar en posesión de carné/diploma de 
carretilla elevadora, e/ou transpaleta actualizado. Experiencia no manexo de transpaleta eléctrica e carretilla elevadora frontal e retráctil 
(lateral). Medio de transporte propio. Carné de conducir B 
Condicións: Xornada completa 
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com indicando no asunto Referencia: Carretilla PE 
 

OPERARIO/A DE FORRADO E GRAPADO DE ASIENTOS 
Publicada: Proxecto ILES 29/06/2022 
Empresa: Servizos industriais 
Localidade: Vigo 
Descrición: Tarefas principais: Seguimento da orde de traballo. Introdución de datos no sistema. Xestión da etiquetaxe dos lotes. Enfundado, 
grampado/pegado de fundas a base de escuma. Verificación da calidade. Colocación en  cestón e colgado de pezas forradas en percha 
Requisitos: Imprescindible estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual ou superior ao 33%. Realización de movementos 
repetitivos. Destreza manual e velocidade de montaxe. Valorarase experiencia nun posto similar. Medio de transporte propio 
Condicións: Xornada completa 
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com indicando no asunto Referencia: Forrado PE 
 

OPERARIO/A DE TREN LOXÍSTICO E CARRO DE ARRASTRE 
Publicada: Proxecto ILES 29/06/2022 
Empresa: Servizos industriais 
Localidade: Vigo 
Descrición: Tarefas principais: Seguir unha orde de traballo. Carga e descarga no almacén. Condución de tren loxístico ou carro de arrastre para 
subministración de mercadoría/palets de pezas as liñas de produción. Manexo de pesos 
Requisitos: Imprescindible estar en posesión do Certificado de Discapacidade igual ou superior  ao 33%. Necesario carné/diploma de carretilla 
elevadora.  Medio de transporte propio. Carné de conducir B 
Condicións: Xornada completa 
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com indicando no asunto Referencia: Tren PE 
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ENXEÑEIRA/OU JUNIOR (SECTOR AUTOMOCIÓN) 
Publicada: Proxecto ILES 29/06/2022 
Empresa: Servizos industriais 
Localidade: Vigo 
Descrición: Funcións principais: Enxeñería de Procesos (planificación e seguimento do servizo). Mantemento da documentación dos servizos 
asignados (estándares de traballo,  check- list, visual  management, etc). Coordinación de equipos cos encargadas/dúas de produción. Control 
de asistencia e produtividades. Establecemento de perfís e formación das/a traballadores. Elaboración de informes de servizo e reporte de 
indicadores de seguimento. Auditorías internas, verificación de cumprimento de estándares asociados. Análises e deseño de propostas de 
mellora. Aplicación de técnicas de mellora continua 
Requisitos: Formación mínima: Enxeñería Técnica – Industrial. Alto dominio do paquete Office. Formación Técnica (Lean). Coñecementos en 
lingua estranxeira, preferiblemente Inglés (valorable outros idiomas). Competencias persoais: responsabilidade, capacidade de organización e 
habilidades de comunicación e liderado. Valorable experiencia en posto similar e formación en igualdade  
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com indicando no asunto Referencia: IJ PE 
 

TECNICO/A DA UNIDADE DE  APOIO 
Publicada: Proxecto ILES 29/06/2022 
Empresa: Servizos industriais 
Localidade: Vigo 
Descrición: Tarefas principais: Favorecer a integración de novos traballadores. Levar a cabo os procedementos de acollida. Realización de 
entrevistas de avaliación inicial aos novos traballadores con discapacidade. Seguimento da súa empregabilidade e das adaptacións de posto de 
traballo. Intervir e mediar nas situacións nas que se requira un cambio de actitude por parte do traballador e potenciar en caso necesario as 
súas habilidades laborais. Elaboración de memorias do CEE e solicitudes de subvención. Detectar e intervir nos procesos de deterioración 
evolutiva dos traballadores con discapacidade a fin de evitar ou atenuar os seus efectos 
Requisitos: Formación: Grao en Psicoloxía, Psicopedagoxía, Traballo Social ou similar. Valorable estar en posesión do Certificado de 
Discapacidade igual ou superior á 33%. Formación Complementaria: Formación específica en RR. HH. (coñecementos en materia laboral, 
integración laboral de persoas con discapacidade). Ofimática: bo nivel de Office, Correo Electrónico, Internet e RRSS. Experiencia  dun 1 ano en 
posto similar. Competencias: Traballo en equipo. Capacidade de organización e para asumir responsabilidades. Empatía. Asertividade 
Contacto: Enviar CV a administracionisig@galicia.com indicando no asunto Referencia: Apoio PE 
 

¿Queres recibir o boletín 
PONTEemprego?

INSCRIBETE   
 Descárgate gratis a aplicación de TokApp

ou TokApp School
 Rexístrate
 Facilita o teu número de teléfono, o teu

correo electrónico ou o teu usuario
TokApp a Pontemprego enviando un
email a administracion@proxectoiles.es

co teu nome e apelidos

A App que vai contigo!

www.tokapp.com

www.tokapp.com

A App que vai contigo!

www.tokapp.com

 
Pode inscribirse no seguinte enlace 

https://tokapp.com/gl/subscricions/proxecto-iles---concello-de-pontevedra/927138/ 
 
 

Iles Concello de Pontevedra @Proxectoiles 
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