KONTRATAZIO
KONPROMEZUA
IKASTARORAKO AZKEN PLAZAK:

DUEN

SOLDADURA

TIG

Aurreko bi edizioetan lortutako emaitza onak kontuan izanda (8 kontratazio 1. edizioan eta 6
kontratazio 2. edizioan), Armeria Eskola Elkarteak 3. edizio bat eskainiko du.
Amaitzen duten ikasleen %50a, inguruko 4 enpresen bitartez kontratatuak izango dira.
Profila: Debabarrenan edo inguruetan bizi den 18 urtetik gorako edozein langabetu.
Programaren ezaugarriak:
Ikastaroa: FMEC0110 Elektrodo estalizko eta TIG bidezko Soldadura Ziurtagiri profesionala (640
ordu + Enpresan praktikak).
Iraupena: 5-6 hilabete (abenduaren 13tik 2022ko maiatzaren 27rarte).
Ordutegia: 08:00etatik 14:30etara.
Prezioa: Dohain.
Parte-hartzaile kopurua: 12.
Izena emateko azken eguna: Abenduaren 1a.
Eibar

GALDAKETAKO LANGILEA:
Egin beharreko lanak: Piezak fabrikatzea eta moldeak aldatzea.
Baldintzak: Eskorga-gidariaren txartela.
Esperientzia: Mekanikan baloratuko da.

Kontratu mota: Aldi baterako kontratua.
Lanaldia: Txandakakoa.
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.
Soldata: CVaren arabera, baina gutxienez metalaren gutxieneko hitzarmena den 24.000€.
Automobil propioa izatea: Ez da behar ordutegia betetzen duen bitartean.
Mendaro

CNC MEKANIZATZAILEA:
Garapen profesionala eskaintzen da nazioarteko merkatuan oinarri teknologikoa, berritzailea eta
erreferentea duen enpresa-talde batean, non garrantzitsuena bezeroen erronkei irtenbideak
ematea da.
Egin beharreko lanak: Doitasun handiko pieza aeronautikoak mekanizatzea CNC edo fresa CNC
inguruan.
Formakuntza: LH2 mekanizazio bidezko produkzioan.
Esperientzia: Ez da beharrezkoa.
Profila: Titulatu berria.
Mendaro

CNC TORNUEN OPERADOREA FANUC ETA/EDO MORI SEIKI
KONTROLA:
Egin beharreko lanak:
Makina erabat prestatzea eta doitzea, programazioa eta erremintak barne.
Erremintaren higadura-zeinuak eta akabera eskasa ezagutzea, eta horiek zuzentzeko beharrezko
doikuntzak egitea.
Eskuzko erregistroak eta erregistro elektronikoak mantentzea.
Bigarren mailako eragiketak: Bizarra kentzea, txirbil-harroketa, zulatzea eta hariztatzea.
Ebaketa-erremintak, barailak, aurrez ezarritako erremintak eta osagarri egokiak hautatzea.
5S: Lan-eremuetan tresnen osagarriak identifikatzea, etiketatzea eta antolatzea. Lan-ingurunea
egunero mantentzea eta garbitzea.

Formakuntza: LH2, goi maila edo antzekoa.
Ezagutzak: Planoak irakurtzeko erakutsitako gaitasuna eta doitasuna neurtzeko tresnak eta
kalibreak erabiltzeko gaitasuna.
Esperientzia: Aldez aurretik CNC makinekin gutxienez 4 urte eta arazoak konpontzen esperientzia
frogatua.
Bizilekua: Ermua aldekoa.
Automobil propioa izatea: Bai.
Hizkuntzak: Ingelesaren ezagutza asko baloratuko da.
Lanaldia: Goizeko eta arratsaldeko txandakako lana.
Kontratu mota: Urtebeteko hasierako kontratua, mugagabea izateko aukerarekin.
Profila: Tresna informatikoak eta besteekin ondo lan egiteko gaitasuna dutenak erabiltzeko gai da.
Mallabia

SARRAILAGILEAREN LAGUNTZAILEA:
Egin beharreko lanak:
Sarrailak eta bonbillak instalatzea eta konpontzea, bonbillak berdintzea, etxeko giltzak, autoa eta
garaje-aginteak bikoiztea, ateak, autoak eta kutxa gotorrak irekitzea, komunitateak eta garajeak
mantentzea.
Ateak, leihoak, toldoak eta pertsianak konpontzea, garajeak eta etxeko pertsianak motorizatzea.
Autoen giltzak eta aginteak konpontzea, karkasa eta pilak aldatzea.
Esperientzia: Ez da beharrezkoa, baina kontuan hartuko da beste lan batzuetan lortutako
esperientzia.
Ezagutzak: Osagai elektronikoen elektrizitateari, soldadurari eta soldadurari buruzko ezagutzak
baloratuko dira, baita eskuzko erreminta maneiatzeko trebetasuna ere.
Hizkuntzak: Euskara baloratuko da.
Kontratu mota: Lehenik eta behin, 6 hilabeteko aldi baterako kontratua eskaintzen da, lanaldi
osokoa, mugagabe aukerarekin, baliozkotasuna eta jarrera frogatzen badira. (Lanaldi erdian
interesa izan dezaketenentzat hitz egin daiteke).
Puntualtasuna, seriotasuna eta presentzia ona, gidabaimena eta ikasteko eta lan egiteko gogoa.
Eibar

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

PROGRAMATZAILEA:
Egin beharreko lanak:
2Dko ebaketarako programak egitea eta nesting-ak egitea, serie laburretara bideratuta.
Siemens inguruneetan piezak plano batetik abiatuta mekanizatzeko fresatzeko makinak erabat
prestatzea eta programatzea.
Produktuen diseinuan ingeniaritzarekin eta komertzialarekin lankidetzan aritzea.
Behar bezala betetako eskaerak entregatzen direla ziurtatzea.
Kalitate-kontrola.
Enpresako beste arlo batzuei laguntzea.

Formakuntza: Goi-mailako gradua mekanizazioan, ingeniaritza teknikoan edo antzekoan.
Esperientzia: Bai, gutxienez bost urte ebaketa-makinak programatzen, eta mekanizazio-zentroak
eta fresatzeko makinetan.
Ezagutzak:
Planoak interpretatzean, neurtzeko makineria maneiatzean, etab.
Mastercam-eko eta Siemens zenbakizko kontroleko ezagutzak baloratuko dira.
Profila: Diseinurako eta programaziorako bokazioarekin.
Gidabaimena: Bai.
Hasiera data: Berehala.
Elgoibar

IKUSMEN ARTIFIZIALEKO TEKNIKARIA:
Automatizazio-soluzioetan eta merkatuko liderretan aditua den enpresak, 30 urte baino
gehiagoko esperientzia duenak sentsoreen, ikusmen artifizialaren, neurketaren, metrologiaren,
trazabilitatearen, estatikaren eta industria-segurtasunaren bidez aplikazioak konpontzen, ikusmen
artifizialeko teknikari bat behar du.
Egin beharreko lanak:
Ikusmen artifizialeko aplikazioak baliozkotzea.
Txosten teknikoak eta lineako probak sortzea.
Ikusmen artifizialeko aplikazioak abian jartzea bezeroen instalazioetan.
Ikusmen artifizialeko aplikazioei buruzko formakuntza ematea bezeroei.
Bezeroei saldu osteko euskarri teknikoa ematea.
Formakuntza: Automatizazioko eta robotikako edo sistema elektroniko eta automatizatuetako
goi-mailako formakuntza-zikloa. Formakuntza teknikoa eskaintzen da enpresaren kontura eta
karrera-plana.
Esperientzia: Gutxienez urtebeteko iraupena ikusmen artifizialeko aplikazioak programatzen eta
instalatzen.
Ezagutzak: Ikusmen artifizialekoak, automatizazio industrialeko osagaiak eta landa-busenak.
Hizkuntzak: Ingeles teknikoaren maila (probak administratuko dira).
Kontratu mota: Kontratu mugagabea.

Soldata: Balioaren arabera.
Lan-ordutegia: Astelehenetik ostegunera 08:00etatik 13:30etara eta 14:30etatik 18:00etara,
ostiraletan 08:00etatik 14:00etara.
Gasteiz

MUNTATZAILEA:
Muntaketa hidraulikoen enpresak muntatzailea behar du.
Formakuntza: Metalaren LH.
Esperientzia: Baloratuko da.
Libre egotea eta zonakoak izatea baloratuko da.
Kontratu mota: Obra eta zerbitzu kontratua.
Lan-ordutegia: 08:15etatik 13:15etara eta 14:15etatik 17:30etara (ostiraletan 5 ordu).
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.
Soldata: 18.000€ - 24.000€.
Automobil propioa izatea: Bai.
Azpeitia

KABLE ELEKTRIKOAK MUNTATZEKO ETA TESTAK EGITEKO LANGILEA:
Egin beharreko lanak:
Bezeroaren tresneria eta sistema espezifikoen kableatzea, muntatzea eta azken testajea egitea
(artezgailuak, baterien kargagailuak, inbertsoreak, UPS eta elikatze-iturriak), produkziodokumentuen arabera, hala nola materialen zerrenda, elektrikoen eskemak eta muntaia
mekanikoko planoak.
Esperientzia: Eskema elektrikoak (Eplan) irakurtzen, koadro elektrikoak muntatzen.
Muntaia mekanikoko planoak interpretatzea. Potentzia-sistema elektronikoetan saiakuntza
elektrikoak egitea, markatutako parametroen arabera. Neurketen emaitzak dokumentatzea.
Kalitate-akatsak ezabatzea.
Esperientzia: Urtebete.
Kontratu mota: Kontratu mugagabea.

Lanaldia: Lanaldi trinkoa.
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.
Soldata: 18.000€ - 24.000€.
Automobil propioa izatea: Bai.
Gasteiz

ELEKTROMEKANIKOAK:
Mota guztietako elementu metalikoak fabrikatzen eta eraldatzen dituen enpresak profil
elektromekanikoa duten pertsonak behar ditu.
Funtzioak: Hagaxkak tolesteko eta/edo hodia konformatzeko makinen bidez prestatzeko, prest
jartzeko eta fabrikatzeko arduraduna. Kontratatutako pertsonak arduratuko dira, eskatutako
hasierako formakuntza jasotakoan, enpresak markatutako ekoizpenaz.
Formakuntza: Erdi mailako mekanizazioa eta/edo elektrizitatea.
Ezagutzak: Makina automatizatuen bidez osagaiak fabrikatzeko oinarrizko ezagutzak, ezagutza
mekanikoak eta elektrikoak dituztenak, hodiak tolestutako eta/edo konformatutako hagaxkak
prestatu, doitu eta fabrikatzeko gai direnak.
Esperientzia: Siderometalurgiaren sektorean esperientzia izatea baloratuko da.
Hizkuntzak: Ingelesa baloratzen da, baina ez da ezinbestekoa.
Profila: Erantzukizunak hartzeko gaitasuna duten eta ekimena duten pertsonak.
Kontratu mota: 3. mailako ofiziala.
Soldata: 26.000€ gordin urtean.
Lanpostu libreak: 12.
Abadiño

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

-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

