BEZEROAREN ZERBITZUKO AHOLKULARIA:
MALLABIA
Ingeles eta frantses maila altuko administrazio-lanak egiteko pertsona bat behar da.
Egin beharreko lanak:
Eskaeren prozesua kudeatzea eta koordinatzea.
Eskaera-zorroaren jarraipen proaktiboa.
Bezeroarentzako arreta (telefono bidezko arreta, prezioei eta epeei buruzko aholkularitza, kexak
izapidetzea).
Eskaintzak prestatzea eta kudeatzea.
Eskaintzen jarraipen aktiboa.
Tokiko marketineko ekimenak abiaraztea eta babestea.
Bezeroentzako jarduerak antolatzea, zuzeneko aginteari informazioa emanez.
Negozioaren egunerokotasunarekin edo negozioa hobetzearekin lotutako gainerako jarduera
guztiak.
Formakuntza: Goi-mailako formakuntza-zikloa.
Ezagutzak: Office software-aren ezagutza praktiko ona (Word, Excel, PowerPoint, etab.) eta
ezagutza informatikoen maila ona.
Esperientzia: Antzeko lanpostuetan aurretik izandako esperientzia baloratuko da.
Hizkuntzak:
Ingelesa: Maila aurreratua.

Frantsesa: Maila aurreratua.
Profila:
Pertsonen arteko trebetasun handiak.
Telefono bidez komunikatzeko gaitasun handia.
Talde-espiritua.
Lanaren ikuspegi malgua eta autonomia.
Konfiantza eta asertibitatea duen pertsona.
Kontratu mota: Ordezkapen kontratua.

IGOGAILUEN MANTENTZE-LANETARAKO TEKNIKARIA:
EIBAR
Egin beharreko lanak: Igogailuen mantentze prebentiboa eta zuzentzailea.
Formakuntza: Hautagaiak formakuntza hauetakoren bat eginda izan beharko du:
Mantentze elektromekanikoko erdi-mailako zikloa.
Mekatronika industrialeko goi-mailako zikloa.
Industria-ekipoen mantentze-lanetan goi-mailako zikloa.
Mantentze elektriko/elektronikoko goi-mailako zikloa.
Mantentze mekanikoko goi-mailako zikloa.
Mantentze elektromekanikoko goi-mailako zikloa.
Ezagutzak: Jarduera garatu ahal izateko gaitasun tekniko eta ezagutzak.
Esperientzia: Ez da beharrezkoa.
Profila: Ikasteko eta etengabe hobetzeko jarrera duen pertsona.
Kontratu mota: Kontratu mugagabea.
Lanaldia: Lanaldi trinkoa.
Soldata: 18.000€ - 24.000€.
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.
Egoitza: Eibarren edo inguruan.

ZELULA

ROBOTIZATURAKO

MIG-MAG

SOLDATZAILE

ERDIAUTOMATIKOA:
ERMUA
Egin beharreko lanak:
Robota elikatzeko soldadura-tresnak muntatzea.
MIG teknikarekin robotean soldatutako piezak berreskuratzea.
Piezen muntaia egitea.
Autokontrola egitea.
Formakuntza: Soldadurako ikastaroa.
Esperientzia: Automobilgintzako sektorerako tamaina handiko piezen manipulazioan.
Profila: Ahal dela, %33-ko desgaitasuna edo handiagoa aitortuta izatea baloratuko da.
Kontratu mota: Behin-behineko kontratua.
Kontratuaren iraupena: 6 hilabete, jarraitzeko aukerarekin.
Soldata: 1.700€.
Lanaldia: Lanaldi osoa txandaka.
Egoitza: Lantokitik gertu.

ZENBAKIZKO KONTROLEKO TORNUKO LANGILEA:
BERRIZ
Egin beharreko lanak: Zenbakizko kontroleko tornu batean beharrezko lanak egitea.
Ezagutzak: Programatzen jakitea baloratuko da.
Formakuntza: Mekanizazioko erdi mailako edo fabrikazio mekanikoko goi mailako formakuntzazikloa.
Esperientzia: Esperientzia eta erabilera-ezagutzak izatea baloratuko da, baina enpresako tornua
erabiltzeko formakuntza eskain liteke.
Profila: Arduraduna eta konprometitua.
Lanaldia: Lanaldi osoa txandaka.

FABRIKAZIO ETA MUNTAKETA MEKATRONIKOKO LANGILEA:
OÑATI
Egin beharreko lanak: Lan egiten den makinaren berezko jarduerak egitea, baita makinan
fabrikaziorako aldaketa guztiak egitea ere, fabrikazio-aginduei, kalitate-prozedurari eta laneko
arriskuen prebentzioari jarraiki.
Formakuntza: Mekatronikako edo metal-eraikuntzetako goi-mailako formakuntza-zikloa.
Ezagutzak: MIG-MAG soldadurari buruzko ezagutzak izatea baloratuko da.
Esperientzia: Ez da beharrezkoa.
Hizkuntzak: Euskaraz jakitea baloratuko da.
Kontratu mota: Aldi baterako kontratua.
Kontratuaren iraupena: 2-3 hilabete, luzatzeko aukerarekin.
Lanaldia: Lanaldi osoa txandaka.
Soldata: 21.000€ - 24.000€ gordin urtean.
Lanpostu hutsak: 15.

TEKNIKARI KOMERTZIALA:
GASTEIZ
Egin beharreko lanak:
Industriako produkzio-kateei balio erantsiko irtenbideak ematen dizkieten ekipoen salmenta
teknikoa egitea.
Industria-sektore guztiei zuzentzea eta erronka tekniko eta komertzialei aurre egitea.
Formakuntza: Automatizazio eta robotika industrialeko goi-mailako formakuntza-zikloa.
Formakuntza bat eskainiko da enpresaren kontura.
Profila: Teknologia gustuko duen pertsona, langilea eta hobetzeko espirituarekin, erronka
etengabeak dituen etorkizuneko proiektu bat bilatzen duena.
Kontratu mota: Kontratu mugagabea.
Inkorporazioa: Berehalakoa.

BULEGO TEKNIKORAKO DELINEATZAILEA:
MALLABIA
Egin beharreko lanak: Bezeroarentzako eskaintzak egitea, planoak diseinatzea, fabrikazio-agindu
osoak abiaraztea, hornitzaileari eskaerak egitea, datuak artxibatzea, etab.
Formakuntza: Goi mailako formakuntza-zikloa diseinu eta fabrikazio mekanikoan, mekatronikan,
fabrikazio mekanikoan edo antzekoetan.
Ezagutzak: AutoCAD, Solid Edge, excel eta word-en.
Esperientzia: Ez da beharrezkoa, baina baloratuko da.
Hizkuntzak: Hizkuntzak jakitea baloratuko da.
Kontratu mota: Aldi baterako kontratua, kontratu mugagabea bihurtzeko aukerarekin.
Jardunaldia: Lanaldi osoa.
Lan-ordutegia: Astelehenetik ostegunera 08:00etatik 17:30etara bazkaltzeko atsedenarekin, eta
ostiraletan 08:00etatik 14:00etara.
Soldata: Hitzarmenaren eta balioaren arabera.
Inkorporazioa: Berehalakoa.

KIROL-EKITALDIETAKO GRAFISMO-OPERADOREA:
EIBAR
Egin beharreko lanak: Penintsula osoko kirol-esparruetara joan telebistarako grafismo-sistema
jarduteko.
Baloratu beharreko ezagutzak: Informatika, programazioa, telekomunikazioak edo diseinu
grafikoa.
Esperientzia: Ez da beharrezkoa.
Lanaldia: Asteburuak.
Bidaiatzeko prest egotea: Bai.
Gidabaimena: Bai.
Automobil propioa izatea: Ez da beharrezkoa.

Soldata: Adostu beharrekoa, hautagaiaren profilaren arabera.

EGIAZTAPEN-KONTROLEKO LANGILEA:
ABADIÑO
Egin beharreko lanak: Produktua egiaztatzea, hau da, askotariko erraminta-euskarriak, behin
fabrikatuta eta biltegian sartu aurretik.
Formakuntza: Metrologiako goi-mailako formakuntza-zikloa.
Esperientzia: Urtebetekoa.
Kontratu mota: Ordezkapen kontratua.
Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua.
Soldata: 18.000€ - 24.000€.
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.

KABLEATU ELEKTRIKOAREN MUNTATZAILEA:
GASTEIZ
Egin beharreko lanak: Bezeroaren tresneria eta sistema espezifikoen kableatua, muntaketa eta
azken testajea egitea (artezgailuak, baterien kargagailuak, inbertsoreak, UPS eta elikatze-iturriak),
produkzio-dokumentuen arabera, hau da, materialen zerrenda, eskema elektrikoak eta muntaia
mekanikoko planoak.
Formakuntza: Produktu elektronikoak garatzeko goi-mailako formakuntza-zikloa.
Esperientzia: Gutxienez urtebetekoa eskema elektrikoak irakurtzen (EPLAN), koadro elektrikoak
muntatzen, muntaia mekanikoko planoak interpretatzen eta kalitate-akatsak ezabatzen.
Profila: Ikaskuntzarekiko eta talde-lanarekiko motibazio handia duen pertsona.
Kontratu mota: Kontratu mugagabea.
Lanaldia: Txandakako lanaldia.
Soldata: 18.000€ - 24.000€.
Automobil propioa izatea: Bai
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.

SOLDATZAILEA - GALDARAGILEA:
ARRASATE
Egin beharreko lanak: Era guztietako burdinazko eta herdoilezinezko lanak egitea, hala nola
barandak, ate metalikoak, etab.
Formakuntza: Soldadura edo galdaragintza ikastaroa.
Ezagutzak: Mota guztietako erreminta txikiak erabiltzen jakitea.
Esperientzia: Gutxienez 6 hilabetekoa sektorean.
Profila: Pertsona arduraduna eta galdaragintzako lanak ikasteko gogoa duena.
Kontratu mota: 6 hilabete probaldi kontratuarekin eta, ondoren, mugagabea.
Lanaldia: Lanaldi osoa.
Lan-ordutegia: 08:00etatik 16:00etara.
Soldata: Hitzarmenaren arabera.
Gidabaimena: Bai.
Inkorporazioa: Berehalakoa.

MEKANIKARI MUNTATZAILEA:
DURANGO
Egin beharreko lanak: Makina berriak muntatzea, makina zaharren retrofiting-a, makina propioen
mantentze-lanak, nibelazioa, etab.
Formakuntza: Mekatronika industrialeko goi-mailako formakuntza-zikloa.
Esperientzia: Urtebetekoa.
Ezagutzak: Planoen interpretazioan, rotaflex-aren eta zulagailuaren maneiuan eta erreminta
orokorretan.
Profila: Pertsona gaztea eta lan egiteko gogoa duena.
Kontratu mota: Praktikaldiko kontratua.
Lanaldia: 07:00etatik 15:00etara.
Soldata: 1.330€ garbi.
Automobil propioa izatea: Ez da beharrezkoa.

Bidaiatzeko prest egotea: Bai, Logroñora eta beste lantoki batzuetara bidaiatzeko.
Lanpostu hutsak: 2.

CNC FANUC TORNULARIA:
IURRETA
Egin beharreko lanak: Pieza labur konplexuen serieak egitea presio altuko hidraulikarako.
Formakuntza: Fabrikazio mekanikoko goi-mailako formakuntza-zikloa.
Kontratu mota: Kontratu mugagabea.
Lanaldia: Goizeko eta arratsaldeko lanaldia txandetan.
Soldata: Hautagaiaren profilaren araberakoa izango da.

BARRUKO TEKNIKARIA:
URRETXU
Egin beharreko lanak:
Bezeroei saltzeko eskaintzak eta erosteko eskaerak egitea.
Enpresako bezeroentzako eta komertzialentzako laguntza teknikoa.
Bezeroen eskaerak eta albaranak kudeatzea.
Bezeroei arreta telefonikoa eta aurrez aurrekoa ematea dendan, eta garraio-agentziei arreta
ematea.
Eskaerak prestatzea, biltegian materialak jasotzea eta inbentarioak egiten laguntzea.
Inbentarioak egiteko aholkularitza teknikoa eta laguntza.
Zerbitzuko gorabeherak konpontzea.
Formakuntza: Automatizazio eta robotika industrialeko goi-mailako formakuntza-zikloa.
Esperientzia: Ez da beharrezkoa.
Kontratu mota: Kontratu mugagabea.
Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua.
Soldata: 18.000€ - 24.000€.

Automobil propioa izatea: Ez da beharrezkoa.
Bidaiatzeko prest egotea: Bai.

SISTEMEN MANTENTZE-LANETAKO TEKNIKARIA:
EUSKAL HERRIA
Egin beharreko lanak:
Sukurtsalei eta bezeroei arazoak konpontzeko eta bezeroen instalazioetan makinak mantentzeko,
konpontzeko, berreraikitzeko, instalatzeko eta martxan jartzeko laguntza egokia bermatzea.
Bezeroei formakuntza ematea gure sistemen mantentzearekin eta eragiketarekin lotutako
funtsezko puntuetan.
Bezeroei telefono bidezko zerbitzu teknikoa ematea etxean telelanean ari direnean.
Formakuntza: Ahal dela elektrikoa/elektroteknikoa. Sistemekin lan egiteko beharrezkoak diren
gaitasunak eskuratzeko hasierako formakuntza bermatzen da.
Ezagutzak:
Eskema elektrikoak, hidraulikoak eta pneumatikoak irakurtzeko/interpretatzeko gaitasuna.
Muntaia mekanikoko trebetasunak.
Esperientzia: Antzeko lanpostu batean, ahal dela ekipo eta makineria industriala fabrikatzen edo
mantentzen duten enpresetan. Esperientzia seinale-probak, neurketak eta zirkuitu elektrikoak
egiten.
Profila: Problemak ebaztea, bezeroarenganako orientazioa eta ekimen-zentzua.
Hizkuntzak: Gaztelania arina eta ezinbesteko maila ertaina ingelesean.
Automobil propioa izatea: Ez da beharrezkoa, enpresako automobila ere badute beren
erabilerarako.
Bidaiatzeko prest egotea: Bai, denboraren %80 baino gehiago, batez ere lurralde nazionalean.
Gainerako denbora telelanekoa izango da etxean, eta telefono-zerbitzu teknikoko eta backofficeko funtzioak izango ditu.
Lantokia: Desplazamendua eta ohiko lana lurralde nazional osoko eta Portugaleko bezeroen
instalazioetan, telelanaren oinarri puntualarekin etxean (Euskal Herrian).

AUTOMATIZAZIO

INDUSTRIALEKO

BARNEKO

TEKNIKARI

KOMERTZIALA:
ARRASATE
Egin beharreko lanak: Funtzio komertzialak automatizazio industrialeko produktuetan:
Automatak, askotariko abiadura-adarrak, koadro elektrikoetako materiala.
Formakuntza: Automatizazio eta robotika industrialeko edo elektrizitate eta elektronikako goimailako formakuntza-zikloa.
Ezagutzak: Automatizazioan, elektrizitatean, elektronikan, pneumatikan, robot kolaboratiboak,
tresnak, AGV-ak, eskaintzak egiten, etab.
Esperientzia: Ez da beharrezkoa, baina gomendagarria da gutxienez 2 urteko esperientzia izatea
merkataritza-lanetan.
Profila: Gaitasun komertziala, jarrera eta enpresan lan egiteko eta hazteko gogoa duen pertsona.
Kontratu mota: Praktikaldiko kontratua.
Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua.
Soldata: 12.000€ - 18.000€.
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

