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APRENDIZ DE ELECTRICISTA 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
Empresa: Viéitez y Mirón, S.L 
Localidade: Pontevedra 
Requisitos: Xente dinámica que queira traballar e aprender un oficio. Valoraranse os cursos de prevención de riscos laborais en enerxía  
Contacto: Enviar CV a tecnicos@vieitezymiron.com 
 

OPERARIO/A FÁBRICA E MANTEMENTO 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
Empresa: Sector do deseño e fabricación de figuras 
Localidade: Polígono de Castiñeiras - Bueu 
Descrición: Para tarefas de fundición, corte, embolsado de pezas pequenas, empaquetado. Uso de Tablet onde se establecen instrucións 
Requisitos: Valorarase experiencia e/ou formación en mantemento industrial. Un ano de experiencia en tarefas descritas e/ou como 
operario/a de cadea.  Orientación ao detalle 
Condicións: Xornada completa. Quenda de mañá de 07:00 a 15:00, con posibilidade de algunhas semanas alternas de tarde (14:00 a 22:00). 
Contrato temporal por necesidades produtivas 
Contacto: Enviar CV a career@corvusbelli.com 
 

AXUDANTE DE COCIÑA 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
Empresa: Hotel Candor 
Localidade: A Lama 
Requisitos: Valorarase formación e experiencia en cociña 
Condicións: Xornada completa. O resto de condicións e tarefas  trataranse na entrevista 
Contacto: Enviar CV a afonteaugadoce@gmail.com 
 

COCIÑEIRO/A 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
Empresa: Hotel Candor 
Localidade: A Lama 
Requisitos: Formación e/ou experiencia en cociña 
Condicións: Xornada completa. O resto de condicións e tarefas  trataranse na entrevista 
Contacto: Enviar CV a afonteaugadoce@gmail.com 
 

CAMAREIRO/ 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
Empresa: Hotel Candor 
Localidade: A Lama 
Requisitos: Valorarase formación e/ou experiencia en restauración 
Condicións: Xornada completa. O resto de condicións e tarefas  trataranse na entrevista 
Contacto: Enviar CV a afonteaugadoce@gmail.com 

http://www.proxectoiles.es/
mailto:administracion@proxectoiles.es
mailto:tecnicos@vieitezymiron.com
mailto:career@corvusbelli.com
mailto:afonteaugadoce@gmail.com
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OPERARIOS/AS ALMACEN E PRODUCIÓN 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
Empresa: Externa ETT 
Localidade: Pontevedra - Poio 
Requisitos: Experiencia no sector da alimentación. Carné de manipulador/a de alimentos. Residir en Pontevedra ou arredores 
Condicións: Traballar de luns a venres  
Contacto: Enviar CV a rrhhvigo@grupoexterna.es 
 

DOCENTE PARA OBRADOIROS DE EDUCACIÓN EMOCIONAL CON PERSPECTIVA DE XÉNERO 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
Empresa: Talentea RRHH 
Localidade: Diversas localidades da provincia de Pontevedra 
Descrición: Participará no proxecto "Educando Emocións" de prevención da violencia de xénero dirixida a alumnado de Primaria e Secundaria 
Requisitos: Grao ou Licenciatura en Psicoloxía, Educación Social ou formacións afíns. Experiencia na impartición de obradoiros no eido da 
educación emocional con Primaria e/ou Secundaria. Valorarase posuír formación en Igualdade de Xénero 
Condicións: A impartir durante os meses de setembro a decembro (datas flexibles) en horario de mañá, polo que poderán compatibilizarse con 
outras actividades. Alta na Seguridade Social ou contrato mercantil en función das preferencias do/a candidato/ 
Contacto: Enviar CV a info@talentearrhh.com indicando no asunto “Docente educación emocional” 
 

DOCENTE CURSO DE OFIMÁTICA 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
Empresa: Cegafor 
Localidade: Pontevedra 
Requisitos: Formación relacionada e ou ampla experiencia no posto docente de ofimática. Habilidades para impartir formación 
Condicións: Contrato mercantil ou laboral 
Contacto: Enviar CV a formacion@cenepo.com con REF: OFIMATICA 
 

DOCENTE CURSO DE PRODUTOS FRESCOS/SECCIONS 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
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 
 

DOCENTE DE AUTOCAD 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
Empresa: Centro de Formación 
Localidade: Zona Salnés 
Descrición: Impartir un curso teórico-práctico de AutoCAD 2D/3D 
Requisitos: Formación e experiencia no manexo de AutoCAD 2D/3D a nivel avanzado. Experiencia docente 
Condicións: Contrato mercantil ou laboral 
Contacto: Enviar CV a formacionpontevedra2022@gmail.com indicando no asunto “Docente AUTOCAD”  
 

MONITOR/A 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
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 seleccion.isigalicia@gen.ilunion.com indicando no asunto Referencia: Monitor/a PE 

http://www.proxectoiles.es/
mailto:administracion@proxectoiles.es
file:///C:/Users/CRISTINA/DIX%20ESTUDIO%20GRÁFICO/Iles/WWW.PROXECTOILES.ES
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mailto:info@talentearrhh.com
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DOCENTE DE PHYTON 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
Empresa: Centro de Formación 
Localidade: Zona Salnés 
Descrición: Impartir un curso de iniciación á programación con Phyton 
Requisitos: Experiencia docente impartindo formación nesta materia 
Condicións: Contrato mercantil ou laboral 
Contacto: Enviar CV a formacionpontevedra2022@gmail.com indicando no asunto “Docente Phyton 
 

OPERARIA/O DE MONTAXE 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
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 seleccion.isigalicia@gen.ilunion.com indicando no asunto Referencia: Montaxe PE 
 

OPERARIO/A DE CARRETILLA ELEVADORA FRONTAL//RETRÁCTIL E TRANSPALETA 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
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 seleccion.isigalicia@gen.ilunion.com indicando no asunto Referencia: Carretilla PE 
 

ENXEÑEIRA/OU JUNIOR (SECTOR AUTOMOCIÓN) 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
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 seleccion.isigalicia@gen.ilunion.com indicando no asunto Referencia: IJ PE 
 

RESPONSABLE DE QUENDA 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
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 seleccion.isigalicia@gen.ilunion.com indicando no asunto Referencia: RU PE 

http://www.proxectoiles.es/
mailto:administracion@proxectoiles.es
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OPERARIO/A DE TREN LOXÍSTICO E CARRO DE ARRASTRE 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
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 seleccion.isigalicia@gen.ilunion.com indicando no asunto Referencia: Tren PE 
 

OPERARIO/A DE FORRADO E GRAPADO DE ASIENTOS 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
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 seleccion.isigalicia@gen.ilunion.com indicando no asunto Referencia: Forrado PE 
 

OPERARIO/A DE MANTEMENTO 
Publicada: Proxecto ILES 31/08/2022 
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 seleccion.isigalicia@gen.ilunion.com indicando no asunto Referencia: Mantemento PE 

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
 

 
DOCENTE CURSO DE PRODUTOS FRESCOS/SECCIONS” 

Publicada: Proxecto ILES 24/08/2022 
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 indicando no asunto REF: FRESCOS 

http://www.proxectoiles.es/
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PSICÓLOGA/O 
Publicada: Proxecto ILES 24/08/2022 
Empresa: Crece Psicoloxía 
Localidade: Cangas 
Requisitos: Psicoloxía sanitaria. Experiencia en psicoterapia. Formación en xénero e igualdade.  
Condicións: Media xornada de tarde. Para cubrir baixa 7 meses con posibilidade de incorporación posterior. Colaboración ou réxime xeral 
Contacto: Enviar CV a cristinabm@cop.es 
 

¿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 
 

http://www.proxectoiles.es/
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http://www.google.es/imgres?imgurl=http://imagenes.tecnolatino.com/2011/04/recuperar-una-cuenta-de-Facebook.png&imgrefurl=http://tecnolatino.com/como-recuperar-una-cuenta-de-facebook/&h=311&w=311&sz=54&tbnid=b_65DXkKSdvnIM:&tbnh=96&tbnw=96&zoom=1&docid=La37ciKjBiTzWM&sa=X&ei=bIZrT771E8fAhAfs6oiVBw&ved=0CC0Q9QEwAQ&dur=4031
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