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ZABALIK DITUGUN LAN ESKAINTZAK
Hauexek dira momentu honetan zabalik ditugun lan eskaintzak:

- SAT TEKNIKARIA: Lanpostuaren ezaugarriak:
Neurketa ekipoen instalazioa eta mantentzea, batez ere makina tridimentsionaletan.
Ekipo hauen kalibraketa.
Intzidentzien ebazpenak.
Berehala hasteko da.
Ingurua, iparraldeko eremua.
Baldintzak:
Automatizazioa eta robotika industrialeko goi maila izatea.
Mekanikako ezagutzak.
Ingelesa.
Bidaiatzeko prest egotea. Elgoibar.
- ARI EDO MANTENTZE-LAN ELEKTRONIKOKO PROFILA DUEN TEKNIKARI JUNIOR-a:
I+G+b teknologia elektronikoetako aplikazioetan espezializatua dagoen enpresak,
Mendaroko lantegian lan egiteko jendea behar du.
Bidaiatzeko prest dagoen profil bat bilatzen dugu.
Momentu honetan Chinan proiektu bat dugu, beraz hautaturiko pertsonak herrialde
honetara bidaiatu beharko du batzuetan.
Heliostatoetan oinarritutako eguzki-eremuaren ingeniaritzari buruz datzan proiektua
da hau.
Eguzki-eremuentzako sistema elektroniko eta software industrialen diseinua,
fabrikazioa eta martxan jartzea. Mendaro.
- MUNTATZAILEA: Automatismo industrialak eta ekipo didaktikoak fabrikatzen eta
diseinatzen dituen enpresak, muntaiarako teknikaria behar du.
Baldintzak:
Mekatronika edo ekipo industrialen mantentze-lanean goi mailako prestakuntza
zikloa edo antzekoa.
Plano, eskema elektriko edo hidraulikoetako interpretazioan ezagutzak izatea.
Lan poltsa
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Esperientzia izatea baloratuko da.
Pertsona autonomo, arduratsu eta balio anitzekoa izatea. Elgoibar.
- DISEINU ELEKTRIKORAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA: Eskatzen dugun profila:
Ezagutza elektrikoak izan behar ditu.
Baldintzak: EPLAN programa ezagutzea (programa horrekin egingo baita bere lana).
Egin beharreko lanak: EPLAN programan eta bere azpiprogrametan (Pro-Panel,
Harness) sakontzea.
Arlo berriak aztertzea gogoko duen pertsona bat behar dugu.
Esperientzia: Baloratuko da, batez ere ikerketan.
Lanaldia: Lanaldi osoa.
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.
Kontratu mota: Zehaztear, baina epe ertain-luzerako izango da. Mendaro.
- ELEKTROMEKANIKAKO TEKNIKARIA: Egin beharreko lanak: Gipuzkoa, Bizkaia eta
Araban prebentziozko eta zentzatzailezko elektromekanikako mantentze-lanak
gauzatu.
Automobil propioa: Enpresak jartzen du.
Kontratu mota: Obra-kontratua (kontratu finkoa izateko aukerarekin).
Soldata: Hitzarmenaren arabera (berrikusi daitekeena). Zaldibar.
- SOLDATZAILE GALDARAGILEA: Egin beharreko lanak: Tailerrean galdaragintza lanak
gauzatu.
Plano baten bidez egitura bat eraikitzeko, planoa interpretatu eta ondoren, moztu,
muntatu, soldatu eta lixatu egin beharko du. Zaldibar.
- CAD-CAM LANGILEA: Egin beharreko lanak: Batez ere 2D-tik 3D-ra diseinatzea
(denboraren %35-a). Ondoren, CAM-en mekanizatu (denboraren %55-a). Falta den
%10-a, bezero eta hornitzaileei telefono bidez arreta eman eta proiektuen
kudeaketa.
Garrantzitsua: CAD-eko oinarrizko ezagutzak izatea (ez du inporta programa). CAM
enpresak erakutsiko luke. Ermua.
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- MEKANIZATUKO LANGILEA: Makinan bertan lan egiteko langilea behar da.
Egin beharreko lanak:
Piezak eta erremintak CNC makinan jarri (tamaina handiko piezekin lan egiten da).
Tailerreko oinarrizko lanak egin. Ermua.
- PYTHON APLIKAZIOEN PROGRAMATZAILE TEKNIKARIA: Deskribapena:
Erdi mailako analista - programatzaileak (juniorrak). Odoo Software librean, ERP-rako
Python-en backend app-en programazioa.
JavaScript eta “css” ezagutzak izatea baloratuko da frontend-eko garapenerako.
Baloratuko diren baldintzak:
Python, JavaScript, negozio prozesuak, prozesuen workflow-a, ezagutza kontable eta
enpresa kudeaketakoak.
Derrigorrezko gutxieneko baldintzak: 30 urte baino gutxiagoko pertsonak izatea.
EAE-ko langabetu eta bertan bizi dena izatea eta Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuan
lan eskatzaile bezala izena emanda egotea.
Gazteentzako berme sistemaren datu basean erregistratuta daudenak eta honetan
sartzeko baldintzak betetzen dituzten pertsonak lehentasuna izango dute.
Kontratu mota: Aldi baterako kontratua.
Baldintzak:
Adina: 29 urte arte.
Araututako formakuntza: Informatikako ingeniaria edo informatika eta
komunikazioetan oinarrizko profesionaltasun titulua. Informatikako kudeaketan
ingeniari teknikoa edo etekin handiko web orriko programazioan master
unibertsitarioa.
Beste ezagutza batzuk: Programazio generikoaren hizkera. Beste ERP batzuk.
Eskatutako formakuntza mailak: Erdi mailako lanbide heziketako irakaskuntza
espezifikoak, arte plastikoak eta diseinua, eta kiroletakoak. Azkoitia.
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Gure
lan
eskaintzaren
bat
interesatuz
gero,
bidali
lanpoltsa@armeriaeskola.eus helbidera eta enpresari bidaliko diogu.

zure

CV-a

Edozein zalantza baduzu gurekin jar zaitezke harremanetan.
Informazio gehiagorako: Ainara Arrate.
943 20 32 44.
lanpoltsa@armeriaeskola.eus
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