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ZABALIK DITUGUN LAN ESKAINTZAK

Hauexek dira momentu honetan zabalik ditugun lan eskaintzak:

- SOLIDWORKS ERABILTZEN DAKIEN TEKNIKARIA: Junior/graduatu berri den
profesional bat behar da, SolidWorks-en ezagutzekin.
Formakuntza: Mekatronikako goi mailako LH.
Profesionala, Ingeniaritza saileko sostengu taldean lan egingo luke.
Funtzioak:
Erreminta
desberdinetan
edota
munduan
zehar
banatzen
ditugun
CAD/CAM/PDM/CAE software-etan gure bezeroei laguntza eman.
Bestalde, bezeroei zerbitzua ematera bideratutako beste lan batzuk ere egingo ditu,
hala nola, formakuntzak, webminars, etab.
Ordutegia: Astelehenetik ostegunera 08:00retatik-13:30ak arte eta 15:00retatik18:00rak arte, ostiraletan 08:00retatik-14:30ak arte. Donostia-San Sebastián.
- INGENIARI TEKNIKO KOMERTZIALA: Formakuntza: Ingeniaria edo elektronikako goi
mailako LH, mekatronika edo energia berriztagarriak.
Funtzioak: Komertzialei arlo teknikoetan laguntza eman (kalkulu, eskaintza, etab.).
Ingeleseko ezagutzak izatea baloratuko da. Mendaro.
- PRODUKTUEN GARAPENERAKO INGENIARIA: Funtzioak: Automobilgintza
sektorerako produktuaren diseinua.
Nahitaezkoa: NX-eko ezagutzak eta gutxienez 2 urteko esperientzia izatea.
Hizkuntzak: Ingeles maila altua eta frantses edota alemana jakitea baloratuko da.
Abadiño.
- MAKINEN DISEINU MEKANIKORAKO INGENIARIA: Ingeniari teknikaria edo goi
mailako teknikaria behar da, makineria konplexuko diseinuan eta garapenean 5 urte
edo gehiagoko esperientzia duen bat.
Asko baloratuko da neurrirako makinerian, osagarri elektronikoen fabrikaziorako
makinetan, ikusmen artifizialetan, automatizatutako zeluletan, etab.-en esperientzia
izatea.
Lan poltsa
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Desiragarria 3D SolidEdge-eko maneiua, hala ere, CAD tresnaren beste maneiuak ere
baloratuko dira.
Pertsonalki, ekipoen integraziorako gaitasun ona izan behar du, pertsona
erabakitzailea, irudimen handikoa eta proaktiboa eta lan taldean lan egiten jakin
behar du.
Ingeles teknikoan maila ona izatea nahi da, bai ahozko eta bai idatzizko maila ere (B2
edo goi maila). Bergara.
- AUTOMOBILGINTZAKO “PROJECT MANAGER”-A: Ingeniari teknikaria edo goi
mailako teknikaria behar da.
Esperientzia: Automobilgintzako proiektuen kudeatzaile bezala gutxienez 5 urteko
esperientzia izatea.
Kalitate Gestioko Arauen ezagutzak ISO 9001 eta ISO TS16949.
Ezagutzak eta frogagarri den esperientzia Core Tool-etan: SPC, AMFE, APQP, MSA,
PPAP.
Nahitaezkoa ingeleseko maila altua izatea, alemana baloratuko da.
Bidaiatzeko prest egotea: Bai, nazioarteko bidaiak egiteko.
Pertsonalki, trebetasun komertziala izan behar du bezeroen aurrean. Oiartzun.
- MEKANIZATU ZENTROEN PROGRAMATZAILEA: Programatzailea eta mekanizatu
zentroetarako langilea behar da.
Esperientzia: Nahitaezkoa.
Kontratu mota: Mugagabea.
Lanaldia: Hasiera baten, lanaldi etena izango litzake, geroago lanaldi trinkoa.
Soldata: 2.000€/gordin hilero. Zaldibar.
- EMC ENTSEGUEN TEKNIKARIA: Funtzioak:
Entsegu elektrikoen edota EMC-en prestaketa eta exekuzioa, ekipo desberdinen eta
osagarri elektriko/elektronikoen gain, aplikagarri den araudiarekin bat datorrena.
Saiakuntza-bankuen prestaketa eta muntaia, osagarri elektriko/elektronikoen
manipulazio altuarekin eta neurrizko eta entseguko instrumentazioarekin.
Emaitzen txostenak egin, txosten horien analisia egiteko gaitasunarekin.
Baldintzak:
Formakuntza: Elektronika, telekomunikazioak, elektrizitatea edo antzeko ikasketetan
goi maila izatea.
Lan poltsa
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Esperientzia: Hurrengo arloetan, gutxienez 2 urteko esperientzia behar da:
Automobilgintzako sektorearentzat entsegu elektrikoen edota EMC-en errealizazio
industriala.
Parametro elektrikoen egiaztapena eta ekipo eta sistemen monitorizazioa.
Ekipo industrialen edota automobilgintzako ekipoen egiaztapen eta balioztatze
araudiak.
Monitorizazioko ekipoen erabilera (osziloskopioak, datalogger-ak, etab.), entsegu
elektrikoen edota EMC-en ekipo propioak (EMI hargailuak, VNA, etab.).
Osagarri elektriko/elektronikoen muntaia eta fabrikazioa.
Eskema elektrikoen eta diagrama erabilgarrien interpretazioa.
Profila: Analisiak egiteko gaitasuna eta pertsona erabakitzailea.
Lanaldia: Txandakako lanaldiak eta behar izanez gero ordutegi malgua.
Bidaiatzeko prest egotea: Asko baloratuko da (denboraldi mugatuak).
Hizkuntzak: Ingelesa (nahitaezkoa irakurtzeko eta idazteko maila ona izatea).
Eskaintzen da: Hazkundean dagoen enpresa batean profesionalki eboluzionatzea.
Soldata: Hautagaiaren esperientzia eta ezagutzaren araberakoa. Cerdanyola del
Vallès (Barcelona).
- MEKATRONIKAKO OFIZIALA: Egin beharreko lanak: Mantenu eta maneiu
instalakuntzetarako muntai mekanikoa eta elektrikoa.
Formakuntza: Mekatronika industriala/mekanizatuko erdi maila edo goi maila izatea.
Kontratuaren iraupena: Aldi baterako kontratua (12 hilabete).
Baldintzak:
Gidabaimena izatea.
Bidaiatzeko prest egotea.
Lanerako interesa izatea. Zumaia.

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
Lan poltsa
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