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Lan poltsa 1 

 

ZABALIK DITUGUN LAN ESKAINTZAK  

 
Hauexek dira momentu honetan zabalik ditugun lan eskaintzak: 

 

 

- DELINEATZAILE ELEKTRIKOA: 

Xedea: Proiektu-taldeari bezeroen eskaerekin lotutako eskema elektrikoak garatzen 

laguntzea. 

Egin beharreko lanak: 

Konplexutasun txikiko proiektu teknikoak diseinatzea eta garatzea, ezarritako 

zehaztapen teknikoak, kalitatekoak eta epekoak oinarri hartuta. 

Proiektuei lotutako dokumentazio teknikoa egitea eta gainbegiratzea. 

Produktua aztertzea eta hobetzeko proposamenak egitea. 

Proiektuei lotutako informazio-oinarriak mantentzea eta eguneratzea. 

Gainerako talde teknikoarekin eta fabrikaziokoekin lankidetzan aritzea, proiektuak 

garatzearekin eta prest jartzearekin lotutako zereginetan. 

Formakuntza: Adar elektriko/elektronikoko goi-mailako heziketa-zikloa. 

Esperientzia: Bai, eskema elektrikoen diseinuan (gutxienez, urte bat) eta/edo 

esperientzia makineria industrialaren muntaketa elektrikoan (gutxienez, urte bat). 

Kontratu mota: 3 urtera arteko aldi baterako kontratazioa. 

Soldata: 25.000€ - 27.000€ gordin urtean. 

Dual praktika-programa ere eskaintzen da, aurretik eskatutako esperientzia duen 

pertsonarentzat. Oñati. 

 

- TRANSFER MAKINETARAKO LANGILEA: 

Egin beharreko lanak: 

Piezak kalitate-estandar guztiei jarraituz fabrikatzea. 

Prozesuetako parametroen alterazioak egitea serieak egitean. 

Laneko segurtasun- eta higiene-arauak betetzen direla zaintzea. 

Formakuntza: Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioko goi-mailako 

gradua. 

Kontratu mota: 6 hilabete + 6 hilabete + mugagabe bihurtzeko aukera. 

Lanaldia: Lanaldi osoa, txandaka: goizez, arratsaldez eta gauez. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 
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Lan poltsa 2 

 

Automobil propioa izatea: Ez da ezinbestekoa, baina goitondo poligonora iristeko 

aukera izan behar du. Mallabia. 

 

- EKOIZPEN-INSTALAZIOKO BULEGO TEKNIKORAKO LANGILEA: 

Formakuntza: Fabrikazio mekanikoaren diseinua edo antzekoa. 

Ezagutzak: Solidworks/solidege. 

Egin beharreko lanak: 

Hotzaren sektoreko enpresetan solidworks tresnaren bidez planoak diseinatzeko 

berrikuntza-proiektua. 

3Dko planoak diseinatzea solidwork-en bidez, 2Dko planoetan oinarrituta. 

Diseinatutako planoak abiarazten parte hartzea. 

Bulego teknikoarekin lankidetzan aritzea proiektuak egiteko eta abian jartzeko. 

Hasierako aldia: 2021/06/01-2021/12/31 

Kontratu mota: Praktiketako kontratua. 

Soldata: Langilearen ordainsaria hitzarmen kolektiboan praktiketako langileentzat 

ezarritakoa izango da, eta, halakorik ezean, ezingo da izan lanpostu bera edo baliokidea 

betetzen duen langile batentzat hitzarmenean finkatutako soldataren % 60 edo % 75 

baino txikiagoa kontratuaren indarraldiko lehen edo bigarren urteetan, hurrenez 

hurren. Arrona. 

 

- PARTIKULARRENTZAKO ETXETRESNA ELEKTRIKOEN ETA BEROKUNTZAREN 

TEKNIKARIA: 

Egin beharreko lanak: Galdarak berrikustea, etxetresna elektrikoen eta berokuntzaren 

laguntza teknikoa ematea. 

Formakuntza: 

Elektrizitatea eta elektronika, edo gasa/klimatizazioa instalatzea. 

Mantentze elektronikoa. 

Instalazio elektrikoak eta automatikoak. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Kontratu mota: Praktiketako kontratua. 

Lanaldia: 8 ordu. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai, Gipuzkoako lurralde historikoan. Eskoriatza. 

 

- ELEKTROMEKANIKOA: 

Egin beharreko lanak: Makineria industrialaren mantentze prebentibo eta 

zuzentzaileak. Elektrikoak zein mekanikoak. 
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Lan poltsa 3 

 

Formakuntza: Mekatronika zikloa. 

Baldintzak: Lan egiteko jarrera ona eta interesa. 

Lanaldia: 2 txanda eta asteburuko erretena (hilean 1, matxura telefono bidez 

konpontzen saiatzen dira, eta bestela fabrikara joan beharko litzateke, aparte 

ordainduko lirateke). Beasain. 

 

- PRENTSA HORIZONTALAK ALDATZEKO ETA PREST JARTZEKO LANGILEA: 

Adina: 25-35 urte. 

Prestakuntza: LH II mekanikoa. 

Egin beharreko lanak: Makinak aldatzea eta prest jartzea. 

Honako hauek baloratuko dira: 

Estanpazioa ezagutzea, ahal dela xafla. 

Taldean lan egiteko gaitasuna, lankidetza, lan egiteko eta ikasteko gogoa. 

Artezteko makinetako eta tornu konbentzionaleko ezagutzak. 

Ordutegia: 06:00-14:00 eta 14:00-22:00. Soraluze. 

 

- MEKANIZAZIOKO LANGILEA: 

Hau eskatzen da: 

CNC, miyano-citizen tornuak maneiatzen aritua (FANUC kontrola). 

Kontrol-tresnak maneiatzea. 

Planoak interpretatzea. 

Kontratu mota: Aldi baterako kontratua, baina kontratu mugagabe bihurtzeko 

aukerarekin. 

Esperientzia: 3 urte baino gehiago. 

Lanaldia: Txandakako lanaldia. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Soldata: 18.000€- 24.000€. 

Automobil propioa izatea: Bai. Soraluze. 

 

- PRODUKTU ELEKTRONIKOAK GARATZEKO ETA TESTATZEKO TEKNIKARIA: 

IIOT eremuan produktu elektronikoak garatzeko eta testa egiteko teknikari bat behar 

da. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 

Esperientzia: 2 urte. 

Lanaldia: Lanaldi oso zatitua. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 
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Lan poltsa 4 

 

Soldata: 18.000€ - 24.000€. Zamudio. 

 

- MANTENTZE-LANETAKO TEKNIKARIA: 

Egin beharreko lanak: CNC tornuko zentro mekanizatuetan mantentze-lanak. 

Ezagutzak: 

Hidraulika: Eskema hidraulikoak interpretatzen jakitea. 

Pneumatika: Eskema pneumatikoak interpretatzen jakitea. 

Mekanika: Planoak interpretatzen jakitea. 

Elektrizitatea: Eskema elektrikoak interpretatzen jakitea. Zestoa. 

 

- TORNULARIA-FRESATZAILEA: 

Jarrera ona eta ikasteko gogoa. 

Kontratu mota: Praktikaldiko kontratua. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Lanaldia: Txandakako lanaldia. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Soldata: 12.000€ - 18.000€. 

Automobil propioa izatea: Bai. Mendaro. 

 

- ELIKADURA-INSTALAZIO BERRIKO LANGILEA: 

Egin beharreko lanak: 

Makina batean elikagai-erretiluak betetzea. 

Elikagaien paletak mugitzea. 

Makinaren prebentzio-kontrol txikiak (enpresak irakatsiko du). 

Ezagutzak: Kalitate-erregistroak osatzea. 

Soldata: 18.000€. 

Adina: 30 urte. Elgoibar. 

 

- EGITURAZKO SEGURTASUNEKO LABORATEGIKO TEKNIKARIA: 

Egin beharreko lanak: 

Lab_services dibisioko industry eremuko egiturazko segurtasuneko laborategian 

sartzea, laborategiko arduradunaren mendekotasun hierarkiko eta funtzionalarekin. 

Profil teknikoko pertsona bat bilatzen da, bere karrera zerbitzu teknologikoen 

esparruan garatu nahi duena, non produktuaren egokitasunaren, diagnostikoaren, 

ikuskapenaren eta ziurtapenaren ebaluazioa barne hartzen den. 
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Lan poltsa 5 

 

Helburu nagusia laborategiari lotutako jarduera egitea izango da, saiakuntzak 

prestatzetik hasi eta saiakuntza-lana egin arte. 

Formakuntza: Mekatronikako goi-mailako heziketa-zikloa. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Kontratu mota: Aldi baterako kontratua. 

Hizkuntzak: Ingelesa ahoz eta idatziz menderatzea. 

Honako hauek eskaintzen dira: 

Garapen profesionalerako aukerak. 

Diziplina anitzeko talde batean sartzea. 

Bizitza pertsonala eta profesionala uztartzeko neurriak izatea. 

Baloratuko da: Esperientzia izatea produktuaren kalifikazioarekin edo 

homologazioarekin, kalitatearekin eta abarrekin lotutako jarduera teknikoetan, bai eta 

eraikuntza-sektorea ezagutzea ere. Derio. 

 

- JAVA GARATZAILEA: 

Lanpostuaren deskribapena: 

Mikrozerbitzuetan oinarritutako proiektua da eta API First filosofia du. Integrazio-test 

/ E2E automatizatuak sortzen dira, API-rako orientazio esklusiboarekin. Karate, 

Cucumber, jUNIT5 eta abarretan oinarritutako testing-framework bat erabiltzen da 

(ekipoaren / proiektuaren arabera). 

Ez da negozioaren logika baliozkotu behar, ezta eskuzko probak egin ere (horretarako 

beste ekipo batzuk daude). 

Baldintzak: 

Softwarea garatzen esperientzia Java-rekin. 

Fluent APIs eta DSL diseinuaren gaineko ezagutzak. 

Esperientzia API garapen-proiektuetan, Rest, Swagger, OpenAPI eta abarrekin, eta/edo 

GRPC-rekin. 

Agile / Scrum metodologiarekin lan-ingurune batean aurretik izandako esperientzia. 

Honako hauek baloratuko dira: 

Esperientzia Java Script edo Groovy-rekin garatzen. 

Esperientzia garapen probetan Junit / Hamcrest edo antzekoekin. 

BDD eta Gherking / Cucumber. 

Edukiontziekin egindako proiektuetan (Docker, Kubernetes, OpenShift, etab.) lan 

egiten aritua. 

Jira / Xray proiektuen jarraipena eta Sonar edo Snyk proiektuen metrikak. Telelana. 

 



 
 
 
 

Herri Onurako Izaera Emandakoa | Declarada de Utilidad Pública 

Isasi, 36 | 20600 Eibar (Gipuzkoa) | Tfno. 633 90 93 88 | elkartea@armeriaeskola.eus | www.armeriaeskola.eus 

Asociación Armeria Eskola | Inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, Sec 1, nº RPG 187 | CIF G20105524 

 
 

Lan poltsa 6 

 

- MAKINA-ERREMINTAREN MUNTATZAILE MEKANIKOA: 

Formakuntza: LH II maila edo ekoizpen-moduluak. 

Mekanika, doikuntza, hidraulika eta pneumatikako ezagutzak. 

Planoak interpretatzea. 

Kontratu mota: Obra eta zerbitzu kontratua. 

Esperientzia: Urte bat. 

Lanaldia: Lanaldi oso zatitua. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai. 

Soldata: 18.000€ - 24.000€. Elgoibar. 

 

 

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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