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ZABALIK DITUGUN LAN ESKAINTZAK
Hauexek dira momentu honetan zabalik ditugun lan eskaintzak
- PROZESU ETA PIPING TEKNIKARIA: Egin beharreko lanak:
Proiektuaren zehaztapenak.
Proiektuaren definiziorako beharrezko kalkuluak gauzatu (hidraulikoak, termikoak,
etab.).
Planoei dagokionez beharrezko dokumentazioa (Lay outs, P&IDs, PFDs, Plot Plans,
etab.).
Baliabideen kudeaketa.
Planifikazioari dagokionez langileen kontrola.
Asistentzia teknikoa, bai estatu mailan eta baita atzerrian ere.
Esperientzia: Ur instalazioetan, energia berriztagarrien instalazioetan edo instalazio
industrialetako proiektuetan esperientzia izatea.
Ezagutzak (ez dira beharrezkoak): Solid Edge, Autocad, Smart 3D, PDMS, Smart Plant
P&ID, Pipeflow (edo antzekoa).
Hizkuntzak: Ingelesa B2 maila (nahitaezkoa).
Berehala hasteko. Azpeitia.
- HODIEN OSAERA: Hodientzako erabiltzen den kontrol numerikoan trebatua,
ordenagailuekin abila eta jarrera ona duen pertsona behar da, formakuntza enpresak
emango lioke.
Garrantzitsuena lan egiteko gogoa eta jarrera.
Lanpostu finkoa. Itziar-Deba.
- KALITATE ARDURADUNA: Gerente zuzendariaren mende, ezarritako Norma ISO
9001:2015aren mantentze-lanetaz arduratuko da (garrantzitsua 2015ekoa ez
2008koa).
Kalitateak eta etengabeko hobekuntzak motibatzea nahi dugu, planifikaziorako eta
antolakuntzarako gaitasuna izango du, prozesu guztia eramateko eta koordinatzeko,
bai produktuei dagokiona eta baita prozesu eta prozedurei dagokiona ere.
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Martxan jartzea eta etengabeko hobekuntza programaren jarraipena, bere
konplimenduaz arduratuko da eta aktibitateari eta erantzunei balio erantsi bat eman
diezaioketen puntu klabeak aztertu eta antzeman beharko ditu.
Formakuntza: Mekanizatuko goi maila, mekanizatuko txirbil-harroketako enpresan
antzeko postuan 5 urteko esperientzia izatea.
Lan-arriskuen prebentzioan ezagutzak izatea.
Nahitaezkoa da planoen interpretazioan ezagutzak izatea eta neurketan eta
tridimentsionalean (koordenadetatik neurtzeko makina) praktikak eginda edukitzea.
Hizkuntzak: Ingelesean nagusitasuna, frantsesa baloratuko da.
Lanaldia: %50a kalitatearen gestioan eta %50a kalitateko plantari dagozkion lanak
egitera.
Adina: 35 urtetik 50erarte.
Profila: Izaera gogorra duen pertsona.
Bizilekua: Mendaro inguruan (30-40 km).
Hasierako soldata 35.000-40.000 euro gordin urtero (honek ez luke eragozpenik
ekarriko pertsonak baldintzak betetzen baditu). Mendaro.
- BACK END-erako LANGILEA: Egin beharrekoak: Ekipo elektroniko desberdinen

fabrikazioa, hauen kalitatea eta etengabeko hobekuntza kontuan hartuta.
Egin beharreko lanak:
Eskuzko muntaia.
Itxuragabetu.
Probatu.
Elektromekanikako muntaia.
Soldadura konbentzionala.
SMD soldadura.
Router automatiko makinaren (maneiua eta martxan jartzea) itxuragabetzea.
Eskuzko bernizadura.
Potting makina, bernizadura selektiboa eta PCBA garbigailua (maneiua).
Baldintzak:
Formakuntza: Erdi mailako edo goi mailako elektronikako teknikaria edo antzekoa.
Informatikan erabiltzaile mailako ezagutzak.
Eskaintzen da:
Lan kontratua.
Lanaldi osoa. Donostia-San Sebastián.
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- ERREPIDEEN KONTROLERAKO MANTENIMENDU SISTEMEN LANGILEA: Elektronika
eta elektrizitate sistemen teknikoa behar da.
Egin beharreko lanak:
Tunel eta errepideetako segurtasun ekipoen mantenimendua.
Iluminazio, aireztapen, bideo sentsore, etab. sistemak. Bilbo.
- METROLOGOA: LEICA tracker laserrean eta METROLOG XG12an neurgailu
espezialistak behar dira edota XG14an eta SCANean.
Esperientzia: Automobilgintzako sektorean gutxienez urte bateko esperientzia izatea.
Egin beharreko lanak: Neurriak gauzatu eta pieza espezifikoen / soldadura
departamentuko tailerretan industrializatutako produktuen erreminten kontrol
txostenak editatu.
Kontratu mota: Obra eta zerbitzuko kontratua.
Lanaldia: Lanaldi osoa, gutxienez urte bateko iraupenarekin.
Bidaiatzeko prest egotea: Bai. Lana Palentziako faktorian egingo du, astelehenetik
ostiralerarte, 7:00retatik 15:00rak arteko ordutegiarekin. Valladolid-eko enpresara
noizbehinkako desplazamenduekin.
Berehala hasteko.
Soldata adostear. Palentzia.
- MANTENIMENDU ELEKTRIKORAKO OFIZIALA: Lanpostuaren ingurukoak: Txandakako
mantenimendu arduradunaren mendekotasuna izango du. Lan sistema: 5. txanda.
Formakuntza: LH II Elektrikoa (ahal izanez gero 2 + 3 urte).
Profila: Antzeko lanetan gutxienez 3 urteko esperientzia duen profesionala, analisi
eta arazoen konponbidea lortzeko gaitasuna, informazio bilaketa, iniziatiba eta lan
taldean lan egiten dakien bat.
Funtzioak:
Instalazio industrialen konponketak eta doikuntzak egitea: Elektrikoak, hidraulikoak,
mekanikoak eta pneumatikoak.
Elektrizitatea: Koadro elektrikoen muntaia, eskemen interpretazioa.
Instrumentazioa: Neurketa eta kalibraketa ekipoak, sentsoreak, kaptadoreak, PID,
pisatze zelula, matxuren diagnostikoa, PCaren bitartez PLCa.
Maniobra elektrikoak: Disjuntoreak, energia mozketak, altan linea aldaketak.
Potentzia elektronika: Tiristoreetatik gobernatutako potentzia ekipoen
mantenimendua.
Stock-ean zehaztutako ordezko piezak berriro jartzea.
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Informazio teknikoaren eta GMAO analisia jaso.
Mantentze-lanetako kontrol orriak: GMAO (PRISMA).
Dokumentazio teknikoa.
Kontratu mota: Enpresan mugagabe bezala gelditzeko aukerarekin.
Oharra: Hautagai guztiei ezagutza elektrikoei buruzko proba bat egingo zaie.
Atxondo.
- ELEKTRIKARIA: Formakuntza: Instalazio elektriko eta automatikoa heziketa zikloa.
Esperientzia: Urte bat.
Kontratu mota: Aldi baterako, mugagabe kontratua egiteko aukerarekin (6 hilabete +
6 hilabete + mugagabea).
Lanaldia: Lanaldi osoa.
Lan ordutegia: Txandakako lanaldia.
Soldata: 12.000 - 18.000 euro. Eibar.

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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