
 

 

 

MUNTAIA INDUSTRIALEKO TEKNIKARIA: 

 ELGOIBAR  
 

Automatismo industrialak eta ekipamendu didaktikoa diseinatu eta fabrikatzen dituen enpresa, 

muntaia-teknikari bat hautatzen dago. 

Egin beharreko lanak: Ekoizpen-ingeniaritzako arduradunaren menpe, abian diren proiektuak 

muntatzeaz arduratzea. 

Formakuntza: Goi-mailako formakuntza-zikloa mekatronikan edo industria-ekipoa mantentzen 

eta/edo antzekoan.  

Enpresak hasierako formakuntza eskainiko du. 

Ezagutzak: Plano eta eskema elektriko eta hidraulikoen interpretazioan. 

Esperientzia: Gutxienez 2 urtekoa lan eskaintzan deskribatutako lanak egiten. 

Profila: Autonomoa, arduratsua eta balioaniztuna. 

Kontratu mota: Enpresatik zuzenean. 

Lanaldia: Lanaldi osoa. 

 

MEKANIZAZIOKO LANGILEA: 

 ZALDIBAR  
 

Egin beharreko lanak: 5 ardatzeko mekanizazio-zentroan lan egitea. 



 
 

 

Formakuntza: Mekanizazioko erdi-mailako edo goi-mailako formakuntza-zikloa, betiere 

esperientzia frogagarria baldin badu makinaren oineko programazioa egiten. 

Profila: Xehekaria, diziplinatua, talde-lanerako prest dagoena eta helburuak lortzera bideratua 

dagoena, lan-egonkortasuna bilatzen ari dena. 

Kontratu mota: Proiekzioa duen kontratu egonkorra. 

Soldata: Negoziagarria hautagaiaren balioaren arabera. 

Egoitza: Durangaldean. 

 

CNC FRESATZAILEA: 

 ELORRIO  
 

Egin beharreko lanak: CNC fresatzeko makinan lan egitea. 

Formakuntza: Mekanizazioko erdi-mailako edo goi-mailako formakuntza-zikloa, betiere 

esperientzia frogagarria baldin badu makinaren oineko programazioa egiten. 

Profila: Xehekaria, diziplinatua, talde-lanerako prest dagoena eta helburuak lortzera bideratua 

dagoena, lan-egonkortasuna bilatzen ari dena. 

Kontratu mota: Proiekzioa duen kontratu egonkorra. 

Soldata: Negoziagarria hautagaiaren balioaren arabera. 

Egoitza: Durangaldean. 

 

MANTENTZE-LANETAKO LANGILEA: 

 MALLABIA  
 

Egin beharreko lanak: Instalazioen mantentze-lanak egitea. 

Formakuntza: Mantentze-lanetako erdi-mailako formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: Muntaian hondatzen diren tornuen xaflak konpontzeko soldadurakoak. 

Profila: Xehekaria, diziplinatua, talde-lanerako prest dagoena eta helburuak lortzera bideratua 

dagoena, lan-egonkortasuna bilatzen ari dena. 

Kontratu mota: Proiekzioa duen kontratu egonkorra. 

Soldata: Negoziagarria hautagaiaren balioaren arabera. 



 
 

 

Egoitza: Durangaldean. 

 

KALITATEKO IKUSKATZAILEA – METROLOGOA: 

 ITZIAR  
 

Egin beharreko lanak: 

Dimentsio handiko piezen kalitatea ikuskatzea,  ikusizko eta dimentsiozko ikuskapenen bidez, eta 

pasa – ez pasa probaren bidez. 

Neurketa laser tracker bidez egitea. 

Formakuntza: Metrologiako espezializazioa. 

Esperientzia: Gutxienez urtebetekoa. 

Profila: Bere ibilbide profesionala kalitate- eta metrologia-sail batean egin nahi duen pertsona. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 

Lanaldia: Txandakako lanaldia. 

Soldata: 24.000€-tik gorakoa. 

Automobil propioa izatea: Bai. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

 

MEKANIZAZIO ZENTRORAKO TEKNIKARIA: 

 EIBAR  
 

Egin beharreko lanak: 

Piezen fabrikazioa mekanizazio-zentroetan (3 eta 5 ardatz). 

Planoak interpretatzea, CNC eta CAM programazioa, programak prestatzea eta gauzatzea. 

Formakuntza: Mekanizazioko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: Mekanizazio-prozesuetan, erremintetan eta CNC programazioan (Fanuc eta 

Heidenhain). 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa, baina baloratuko da. 

Profila: Ikasteko gogoa duen pertsona gaztea. 

Kontratu mota: Balioaren arabera. 



 
 

 

Lanaldia: 2 txandako lanaldi osoa. 

Soldata: Balioaren arabera. 

 

CNC TORNURAKO TEKNIKARIA: 

 EIBAR  
 

Egin beharreko lanak: 

CNC inguruan piezak fabrikatzea. 

Planoak interpretatzea, CNC eta CAM programazioa, programak prestatzea eta gauzatzea. 

Formakuntza: Mekanizazioko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: Mekanizazio-prozesuak, erremintak eta CNC programazioa (Fanuc). 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa, baina baloratuko da. 

Profila: Ikasteko gogoa duen pertsona gaztea. 

Kontratu mota: Balioaren arabera. 

Lanaldia: 2 txandako lanaldi osoa. 

Soldata: Balioaren arabera. 

 

LANTEGI ELEKTRIKOKO TEKNIKARIA: 

 AZPEITIA  
 

Egin beharreko lanak: 

Koadro elektrikoak muntatzea eta kableatzea. 

Mantentze eta konponketa elektrikoak egitea. 

Osagai elektrikoen kalitatea egiaztatzea. 

Kableen eta materialen zerrenda sortzea. 

Bezeroaren etxean instalatzea eta abian jartzea. 

Koadro elektrikoak kableatzea eta kontrolatzea (PLCak, aldagailuak, erreleak, segurtasunak, etab.). 

Koadro elektrikoen potentzia kableatzea (etengailuak, motorrak gordetzea, kontaktoreak, etab.). 

Lanpostuari dagokion beste edozein zeregin egitea. 

Formakuntza: Elektrizitate eta elektronikako edo instalazio elektroteknikoetako goi-mailako 



 
 

 

formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: Eskema elektrikoetan, elektrizitatean, elektronikan eta kableatu elektrikoa 

interpretatzen. 

Profila: Lidergo-gaitasuna, talde-lana, ekimena, komunikazio-gaitasuna, antolatua eta 

erabakitzailea den pertsona. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai. 

 

2. MAILAKO MEKANIZAZIO OFIZIALEKO LANGILEA: 

 EIBAR 
 

Egin beharreko lanak: Makinak jartzea, piezak mekanizatzea, plakak aldatzea eta mikrometro eta 

kalibrearekin neurtzea. 

Formakuntza: Mekanizazioko erdi-mailako formakuntza-zikloa. 

Esperientzia: Sektorean esperientzia izatea baloratuko da. 

Kontratu mota: Behin-behineko 6 hilabetekoa eta ondoren mugagabea. 

Lan ordutegia: 08:00etatik 12:00etara eta 14:00etatik 18:00etara. 

Soldata: Gipuzkoako hitzarmenaren arabera. 

 

IGOGAILUKO TEKNIKARIA: 

 EIBAR 
 

Egin beharreko lanak: Lan taldean igogailuen mantenuaz eta matxuretaz arduratzea. 

Formakuntza: Mekatronika industrialeko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Esperientzia: Igogailuen mantentze-lanetan esperientzia izatea baloratuko da. 

Lanaldia: Goizeko lanaldia eta 4-5 astetik behin arratsaldez guardiak. 

Soldata: Gipuzkoako metalaren hitzarmenaren eta teknikari kategoriaren arabera. 

Automobil propioa izatea: Ez da beharrezkoa, enpresak automobil bat emango du. 

Gidabaimena: Bai. 

Egoitza: Ahal dela, Eibar, Elgoibar edo inguruetan. 



 
 

 

MANTENTZE-LANETAKO LANGILEA: 

 ARRASATE  
 

Egin beharreko lanak: 

Mantentze zuzentzailea eta mantentze prebentiboa egitea. 

Lantegiko arduradunekin koordinatzea, hau da, mantentze-lanetako eta instalazio orokorretako 

buruarekin eta fabrikazioko eta ingeniaritzako buruarekin, ekipoekin lotuta egin beharreko 

lanetarako. 

Makinen prebentziozko mantentze-planen eta hobekuntza-planen etengabeko hobekuntzan 

laguntzea. 

Ekipoen funtzionamendua (makina-parkea) ezagutzeko eta eguneratuta edukitzeko ardura izatea, 

elektronikaren eta mekanikaren arloko formakuntza egokia mantenduz. 

Formakuntza: Mekatronikako edo mantentze elektronikoko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

 

MEKANIZAZIOKO LANGILEA: 

 ELGOIBAR  
 

Egin beharreko lanak: Tornu konbentzionaleko eta CNCko eta artezteko makina konbentzionaleko 

eta CNCko lanak egitea. 

Formakuntza: Mekanizazioko erdi-mailako edo goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Esperientzia: 2 urtekoa. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 

Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua. 

Soldata: 18.000€ - 24.000€. 

Automobil propioa izatea: Bai. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Egoitza: Ahal dela, Debabarrenan. 

 

 



 
 

 

FRESATZAILEA: 

 ASTEASU  
 

Egin beharreko lanak: 

CNC fresatzeko makinako lanak egitea. 

CNC fresatzeko makinaren bidez piezak mekanizatzea. 

Makinaren programazioa kudeatzea. 

Formakuntza: Mekanizazioko erdi-mailako edo goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Esperientzia: 2 urtekoa fresatzeko makina erabiltzen eta maneiatzen. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 

Lanaldia: Lanaldi osoa txandaka. 

Soldata: Hitzarmenaren arabera. 

Automobil propioa izatea: Bai. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

 

TORNULARIA: 

 LEZO  
 

Egin beharreko lanak: 

Piezak plano azpian torneatzea. 

Piezak mekanizatzea. 

Tornua programatzea, parametroen eta neurrien arabera. 

CNC tornua maneiatzea. 

Formakuntza: Mekanizazioko erdi-mailako edo goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: Tornuaren programazioan eta planoen interpretazioan. 

Esperientzia: 2 urtekoa CNC tornua erabiltzen. 

Kontratu mota: Hasierako kontratua ETT baten bidez. 

Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua. 

Soldata: Hitzarmenaren arabera. 

Automobil propioa izatea: Bai. 



 
 

 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

 

-- 

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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