
 

 

 

MUNTATZAILE-DOITZAILE MEKANIKARIA: 

CNC tornuaren osagai edo zati mekanikoak muntatzeko pertsona bat behar da, ezarritako arauen 

eta prozeduren arabera. 

Egin beharreko lanak: 

Marmolea. 

Torlojuak muntatzea. 

Arauak doitzea. 

Hidraulikoa. 

Azpi muntaketak, buruen eta azpiburuen muntaketak. 

Lerrokadura. 

Txirbil-garraiagailua eta taladrina-erretilua muntatzea. 

Estalki nagusiak. 

Robota eta workstoker-ra. 

Azken estalkiak. 

Formakuntza: Goi-mailako zikloa mekatronikan edo antzekoan. 

Esperientzia: Eskuzko erreminten (arraspa, zulagailuak, zerra pneumatikoa, etab.) eta egiaztapen-

ekipoen (osziloskopioa, orekatzailea, erloju konparatzailea, etab.) antzeko lanpostuan eta/edo 

maneiu egokian baloratuko da. 

Kontratu mota: Hasiera batean aldi baterakoa izango da eta behin betiko bihurtuko da lanpostura 

egokitzeko epea gainditu ondoren. 

Lanaldia: Lanaldi osoa. 



 

 

Soldata: Hautagaiaren balioaren arabera. 

Enpresan lanpostuz igotzeko eta lanbide-hazkundea izateko aukera. 

Mallabia 

 

ELEKTRONIKOA: 

Egin beharreko lanak: Oinplanoko zuzendariaren arabera, tornuetan koadro elektrikoak 

mihiztatzeaz eta torneatzeko eta egiaztatzeko zentroa martxan jartzeaz arduratuko da 

elektronikoa. 

Formakuntza: Goi-mailako zikloa produktu elektronikoak edo antzekoak garatzen. 

Profila: Xehekaria, diziplinatua, zorrotza, osoa eta zintzoa, talde-lanerako prest dagoena eta 

helburuak lortzera bideratua. 

Esperientzia: Baloratuko da. 

Ezagutzak: Plano elektrikoak eta egiaztapen elektrikoko elementuak (polimeroak, osziloskopioak, 

etab.) erabiltzekoak interpretatzea. 

Lanaldia: Lanaldi osoa. 

Kontratu mota: Hasiera batean aldi baterako izango da eta mugagabea bihurtuko da lanpostura 

egokitzeko epea gainditu ondoren. 

Soldata: Hautagaiaren balioaren arabera. 

Enpresan lanpostuz igotzeko eta lanbide-hazkundea izateko aukera.  

Zaldibar 

 

MEKANIZATZAILEA: 

Makina-erremintaren eta fabrikazio-prozesuen ingurunean makinak maneiatzeko profil teknikoa 

duen pertsona bat behar da lantegi-eremuan sartzeko. 

Egin beharrekoak: 

Mekanizazio-saiakuntzak eta -probak egitea, artezketa zilindrikoa bereziki. 

Makina prestatzea eta mantentzea. 

Piezen neurketa eta kontrola. 

Monitorizazioko eta kontroleko tresneria erabiltzea. 



 

 

Datuak erregistratzea, saiakuntzak dokumentatzea. 

Proiektuetako teknikariei eta espezialistei laguntzea. 

Formakuntza: Mekanizazio bidezko produkzioko goi-mailako formakuntza-zikloa edo antzekoa. 

Ezagutzak: 

Artezteko makinak artezteko eta erabiltzeko prozesuak. 

SIEMENS 8040 programazioa (FANUC baloratuko da). 

Oinarrizko metrologiako tresneria erabiltzea. 

Hizkuntzak: Euskara. Ingelesa baloratuko da. 

Profila: 

Ekimenarekin eta hobetzeko gaitasunarekin. 

Taldean lan egiteko eta harremanak izateko gaitasuna. 

Hasiera data: Berehala. 

Eskaintzen da: 

Laguntasuna eta lan-giro ona. 

Ordutegiaren eta egutegiaren malgutasuna. 

Etengabeko formakuntza. 

Elgoibar 

 

DELINEATZAILE MEKANIKOA (CATIA): 

Pertsona bat behar da delineazio-funtzioak garatzeko, bezeroaren proiektuak eta lehendik dauden 

diseinuen aldaketak jasateko. 

Egin beharreko lanak: 

V5/V6 CATIA duen material metalikozko elementuak diseinatzea. 

Fabrikazio- eta muntaia-planoak egitea. 

Produktuaren industrializazioan parte hartzea. 

Fabrikatzeko eta muntatzeko euskarria. 

Formakuntza: Goi mailako formakuntza-zikloa, fabrikazio mekanikoan desiragarria. 

Ezagutzak: CATIA V5/V6-renak. 

Gaitasun/trebetasun pertsonalak: 

Emaitzetara bideratzea. 



 

 

Ekimena. 

Konpainiarekin identifikatzea. 

Bezeroarenganako orientazioa. 

Plangintza eta antolamendua. 

Pentsamendu analitikoa. 

Kontratu mota: Obra-kontratua. 

Lanaldia: Lanaldi osoa (zehaztu beharreko ordutegia). 

Soldata: Emandako esperientziaren arabera. 

 Aduna 

 

FABRIKAZIO-LANETARAKO LANGILEA: 

Hauek dira beharrezko konpetentziak: 

Planoen interpretazioa ezagutzea. 

Erabiltzen jakitea: Errege-oinaren kalibrea, kanpoko eta barruko mikrometroak, tanpoi eta uztai 

leunak eta hariena, etab. 

CNC inguruan erremintak aurkeztea eta prest jartzea. 

Batez bestekoak zuzentzea, higaduragatik eta erremintak aldatzeagatik. 

Ez da beharrezkoa programazioa jakitea. 

Bergara 

 

TEKNIKARI KOMERTZIALA: 

Pertsona bat behar da teknikari komertzial bezala eta hauspoak muntatzeko tailerrean. 

Formakuntza: LH2-ko diseinua. 

Ezagutzak: Solid Edge. 

Lan-ordutegia: Astelehenetik ostegunera 07:30etatik 16:00retara eta ostiraletan 07:30etatik 

13:30etara.  

Itziar-Deba 

 



 

 

INDUSTRIA-ENPRESETARAKO LANGILEAK: 

Langileak behar dira fabrikako fabrikazio-funtzioetan sartzeko eta nazioko eta nazioarteko 

bezeroetan abian jartzeko, espezialitateen eta esperientziaren arabera. 

Formazioak: 

Automatizazioa eta robotika industriala. 

Erregulazio- eta kontrol-sistema automatikoak. 

Fabrikazio mekanikoko produkzioa programatzea. 

Mantentze elektronikoa/mantentze elektromekanikoa. 

Instalazioak mantentzea eta muntatzea. 

Mekatronika industriala. 

Automobilgintza. 

Metalezko eraikuntzak. 

Esperientzia: Baloratuko da. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 

Lanaldia: Lanaldi osoa. Lanpostuaren arabera, lanaldia zatitua izan daiteke, edo txandaka, bi edo 

hiru txanda. 

Hizkuntzak: Euskara jakitea baloratuko da. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai. 

Soldata: 24.000€-tik gorakoa. 

Automobil propioa izatea: Bai.  

Aduna 

 

FRESATZEKO MAKINAN PIEZA HANDIA MEKANIZATZEKO LANGILEA: 

Formakuntza: LH edo antzekoa eta zubi-garabien ikastaroa. 

Ezagutzak: CNC Heidenhain 640. 

Esperientzia: Pieza handiak fresatzen. 

Lan-ordutegia: 2 txanda, 06:00etatik 14:00etara eta 14:00etatik 22:00etara (txandaka). 

Kontratu mota: Urtebeteko kontratua, hilabeteko proba. Urtebetean, mugagabe egiteko aukera. 

Soldata: Gehienez 35.000€ gordin urtean. 

Automobil propioa izatea: Bai.  



 

 

Itziar – Deba 

 

PIEZA TXIKIKO PLANEATZE-LANETARAKO LANGILEA: 

Formakuntza: Ez da beharrezkoa. 

Ezagutzak: Oinarrizkoak. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Lan-ordutegia: 08:00etatik 12:30etara eta 13:30etatik 17:00etara. 

Kontratu mota: 6 hilabeteko kontratua, hilabeteko proba. Urtebetean, mugagabe egiteko aukera. 

Soldata: Metalaren Gipuzkoako hitzarmeneko gutxienekoa, 20.500€ gordin urtean. 

Automobil propioa izatea: Bai.  

Itziar – Deba 

 

ELEKTRIZITATE/ELEKTRONIKAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA: 

Elektrizitate/elektronikako teknikari espezialista bat behar da, elektrizitate sailean eta kontrol-, 

programazio- eta abiarazte-sistemetan lanpostua jartzeko. 

Formakuntza: Programazioan, enpresaren kontura. 

Egin beharreko lanak: 

Plano elektrikoak egitea. 

Kontrol-sistemak programatzea (formakuntza). 

Landan martxan jartzea. 

Bulego teknikoan proiektuak koordinatzea. 

Ezagutzak: 

Plano elektrikoak interpretatzeko eta diseinatzeko ezagutzak eta esperientzia. 

Erregulazio eta kontroleko automatak programatzen jakitea eta esperientzia izatea. 

Proiektuak koordinatzeko dohainak. 

Kontratu mota: 6 hilabeteko praktikaldia + finkoa. 

Lan-ordutegia: 08:00etatik 15:00etara. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai. 

Gidabaimena: Bai. 



 

 

Soldata: Metalaren hitzarmena. 

Hasiera data: Berehala. 

Donostia 

 

KALITATE-, SEGURTASUN- ETA INGURUMEN-ARDURADUNA: 

Makinak neurrira fabrikatzen dituen enpresak kalitatearen, segurtasunaren eta ingurumenaren 

arduradun bat izan behar du, zuzendaritza industrialak gainbegiratuta. Egungo kalitate-sistema 

mantentzeaz eta hobetzeaz arduratuko da, indarrean dagoen ISO 9.000 egiaztagiriarekin, bai eta 

ISO 14.000 ziurtagiria eta OSHAS 18.000 ziurtagiria lortzeaz ere. 

Egin beharreko lanak: 

Prozesurako egungo kalitate-sistemari eustea eta hobetzea. 

Makinen CE adierazpena aztertzea. 

Arriskuen prebentzioa kudeatzea barneko arduradun gisa, kanpoko prebentzio-zerbitzuarekin 

koordinatuta. 

Ingurumena hobetzeko jarduerak koordinatzea eta bultzatzea. 

Formakuntza: 

Ingeniaritza (ez dira baztertuko LHko ikasketak edo antzekoak dituzten hautagaiak). 

Laneko arriskuetako goi-mailako teknikariaren titulua izatea. 

Formakuntza espezifikoa kalitatean eta ingurumenean. 

Esperientzia: Bai, industria-enpresetako kalitate-postuetan (makinak egiten dituzten enpresetan 

izandako esperientzia baloratuko da). 

Ezagutzak: Bulegotika erabiltzaile mailan menderatzea (word, excel, project) eta SolidEdge 

diseinu-programa menderatzea. 

Hizkuntzak: Ingelesa. B2 gutxieneko maila. Beste hizkuntza batzuk jakitea ere baloratuko da. 

Profila: Lidergo-gaitasuna eta talde-lana, pertsona antolatua eta metodologikoa, dinamikoa eta 

erabakitzailea, emaitzetara bideratua.  

Mendaro 

 

 



 

 

MEKANIKAKO TEKNIKARIA: 

Kontratu mota: Praktiketako kontratua. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai. 

Soldata: 18.000€ - 24.000€.  

Antzuola 

 

ELEKTRIKARIAK: 

Egin beharreko lanak: Instalazio elektrikoak eraikuntza berrietako etxebizitzetan, irakatsi eta 

gainbegiratuko dute. 

Formakuntza: Elektrizitatearen erdi edo goi mailako zikloa. 

Esperientzia: Ez da garrantzitsua. 

Ezagutzak: Elektrizitateari buruzko oinarrizkoak eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko 

ikastaroa dutenak (LAP). 

Kontratu mota: 6 hilabeteko praktiketako kontratua, luza daitekeena (modulua gehienez ere duela 

5 urte amaitu duten pertsonak). 

Lan-ordutegia: 08:00etatik 16:00etara.  

Basauri 

 

MANTENTZE ELEKTRIKOKO TEKNIKARIA: 

Formakuntza: Goi-mailako zikloa espezialitate elektrikoan, elektronikoan, mekatronikoan edo 

antzekoetan. 

Ezagutzak: Elektrikoak industria-arloan, automaten erabiltzaile gisa (Siemens, etab.), oinarrizkoak 

pneumatikoan eta hidraulikoan. 

Hauek baloratuko dira: 

Mantenimendu-lanetako eta prozesu siderurgikoko esperientzia. Ofimatikako ezagutzak, batez ere 

excel, word eta outlook. 

Gaitasunak / Erantzukizunak: 



 

 

Makineriaren mantenimendu prebentiboa eta zuzentzailea. 

Jarrera proaktiboa, erabakiak autonomiaz hartzeko gaitasuna. 

Gaitasunak / Trebetasunak: 

Portaera segurua, konpromisoa, talde-lana, bezeroarenganako orientazioa, emaitzarekiko 

ikuspegia. 

Fabrikako gainerako sailetan sortutako beharrei erantzutea. Segurtasun-arau orokorrak eta bere 

arlokoak betetzea. 

Kontratu mota: Lanaldi partzialeko kontratua. 

Esperientzia: Urte bat. 

Lanaldia: Txandakako lanaldia. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Soldata: 24.000€-tik gorakoa. 

Automobil propioa izatea: Bai.  

Baliarrain 

 

 

-- 

Gure lan eskaintzaren bat interesatuz gero, bidali zure CV-a lanpoltsa@armeriaeskola.eus 

helbidera eta enpresari bidaliko diogu. 

Edozein zalantza baduzu gurekin jar zaitezke harremanetan. 

Informazio gehiagorako: Eider Vicente. 

943 20 32 44 

lanpoltsa@armeriaeskola.eus 
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