
 

 

 

TEKNIKARI MEKANIKOA: 

 ELGOIBAR 
 
Egin beharreko lanak: 

Sistema robotikoetarako eta automatizazioetarako diseinu mekanikoak. 

Produkzio-lerroen layout diseinua. 

Eskaintzak hornitzaileekin kudeatzea eta koordinatzea. 

Sistema mekanikoak muntatzea eta doitzea. 

Planoak interpretatzea, aldatzea eta gauzatzea. 

Formakuntza: Fabrikazio mekanikoko diseinuko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: AutoCAD (2D) edo Inventor (3D) bezalako tresna digitaletan. 

Esperientzia: 0-2 urtekoa. 

Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua. 

Lan-ordutegia: 08:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00 (malgutasunarekin). 

Soldata: Hautagaiaren aldez aurreko esperientziaren arabera hitzartu beharrekoa. 

 

PEOI ESPEZIALISTA: 

 ARRASATE 
 
Egin beharreko lanak: Makina elikatzea eta maneiatzea, hainbat ataletarako fabrikazio prozesuari, 

estanpazioari, ebaketari, mekanizazioari eta abarri erantzuteko. 



 
 

 

Formakuntza: Mekanizazioko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Esperientzia: Gutxienez urte batekoa. 

Kontratuaren iraupena: 6 hilabete inguruko hileko kontratuak ETT-ren (aldi baterako laneko 

enpresaren) bidez, plantillan sartzeko aukerarekin. 

Lan-ordutegia: Astelehenetik ostiralera goizeko, arratsaldeko eta gaueko txandetan edo ordutegi 

zatituan (07:00 - 12:30 / 14:00 - 16:30). 

Soldata: 14,44€ gordin orduko. 

 

MANTENTZE-TEKNIKARIA: 

 ANTZUOLA  
 

Egin beharreko lanak: Mantentze prebentiboko eta zuzentzaileko zereginak, ezarritako planaren 

arabera eta arloko arduradunak gainbegiratuta. 

Instalazioak eta makinak martxan jartzen laguntzea. 

Martxan dauden instalazioetako matxuren edo gorabeheren aurrean jardutea, epe-, 

iraunkortasun- eta kalitate-irizpideen arabera. 

Formakuntza: Mekatronikako edo antzeko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Esperientzia: Gutxienez 2 urtekoa mantentze-lanpostuetan. 

Kontratuaren iraupena: 6 hilabete. 

Lan-ordutegia: Astelehenetik ostiralera, goizeko, arratsaldeko eta gaueko txandetan (txandaka). 

Soldata: 27.000€ - 29.000€ gordin urtean, esperientziaren eta balioaren arabera. 

 

IGOGAILUEN MANTENTZE-LANETAKO TEKNIKARIA: 

 EIBAR  
 

Egin beharreko lanak: Igogailuen mantentze prebentiboa eta zuzentzailea. 

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

Ezagutzak: Jarduera garatu ahal izateko gaitasun tekniko eta ezagutzak. 

Esperientzia: 2 urtekoa. 



 
 

 

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. 

 

MEKANIZATZAILEA: 

 BERGARA  
 
Formakuntza: Mekanizatuko erdi maila. 

Esperientzia: Urtebetekoa. 

Kontratu mota: Obra eta zerbitzuaren araberako kontratua. 

Lanaldia: Txandakako lanaldia. 

Soldata: 18.000€ - 24.000€. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

 

IGOGAILUEN MANTENTZE-LANETAKO TEKNIKARIA: 

 EIBAR  
 
Egin beharreko lanak: 

Dagokion eremuan esleitutako instalazio-parkeak behar bezala funtzionatzen dutela zaintzea, hala 

nola igogailuak, eskailera mekanikoak, etab. Mantentze prebentiboko eta/edo beharrezko 

konponketako jarduerak eginez, mantentze-planaren, prozeduren eta laguntza teknikoko politiken 

arabera. 

Bezeroarentzako arreta, igogailuen egoeraren berri ematea bezeroari. 

Aparatuak indarreko lege-araudira egokitzen direla zaintzea, bezeroarengan eta ingurumenean 

ahalik eta eragin txikiena izatea. 

Erreminten eta ekipamenduen iraupena eta funtzionamendu egokia ziurtatzea, haien ardurapean. 



 
 

 

Formakuntza: Ezinbestekoa da lanbide-heziketako titulu edo profesionaltasun-ziurtagiria hauetako 

bat izatea: 

Mantentze elektromekanikoko zikloa. 

Mekatronika industrialeko goi-mailako zikloa. 

Industria-ekipoen mantentze-lanetako goi-mailako zikloa. 

Makineriaren eta linea-eroanbideen instalazio eta mantentze elektromekanikoko zikloa. 

Mantentze elektromekanikoko espezialista zikloa. 

Mantentze elektriko-elektronikoko espezialista zikloa. 

Mantentze mekanikoko espezialista zikloa. 

"Igogailuak eta jasotzeko eta garraiatzeko beste ekipo finko batzuk instalatzea eta mantentzea" 

(IMAQ0110) profesionaltasun-ziurtagiria. 

"Mantenu, jasotze eta garraioko instalazioetako proiektuen garapena" (IMAQ0210) 

profesionaltasun-ziurtagiria. 

Esperientzia: Igogailuak mantentzeko teknikari gisa bezala esperientzia izatea baloratuko da. 

Gidabaimena: Bai. 

Egoitza: Eibarren edo inguruan. 

 

LASER BIDEZKO CNC MAKINAKO LANGILEA: 

 ELGOIBAR 
 
Egin beharreko lanak: Makinan programak prestatzeaz arduratu, ahokoak eta lenteak aldatu eta 

makina elikatu eta makina prest izateaz arduratu. 

Batez ere makinaz arduratu, programazioaz izan ezik, bulegoko CAD-CAM programa baten bidez 

egiten baita. 

Formakuntza: Mekanizazioko erdi-mailako formakuntza-zikloa.  

Esperientzia: Ez da beharrezkoa, baina positiboki baloratuko da. 

Kontratu mota: Printzipioz praktiketakoa, baina aldi hori igarota kontratu mugagabea egiteko 

asmoarekin. 

Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua. 

 



 
 

 

BIZIKLETEN MEKANIKARIA: 

 ELORRIO 
 
Egin beharreko lanak: Bizikletak eta bizikleta elektrikoak konpontzea, bezeroarentzako arreta eta 

bizikleten salmenta. 

Formakuntza: Mekatronika industrialeko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Hizkuntzak: Euskara-maila altua. 

Profila: Txirrindularitza gustuko duen pertsona. 

Kontratu mota: Lanaldi erdiko kontratua. 

Lan-ordutegia: Astelehenetik ostiralera 16:30 - 20:00 eta larunbatetan 10:00 - 13:30. 

 

PLASTIKOZKO LANGILE MEKANIZATUA: 

 MALLABIA  
 
Egin beharreko lanak: 

Plastikoa mekanizatzea, fresatzeko makinak, CNC, eskuko erremintak, tolesteko makina, laserra, 

etab. 

Enbalatzeko lanak, eskaerak prestatzea, etab. 

Formakuntza: Mekanizazioko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: Beharrezkoa da AutoCAD edo antzekoa eta planoen interpretazioan. 

Esperientzia: Urtebete. 

Kontratu mota: Obra eta zerbitzuaren araberako kontratua. 

Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua. 

Soldata: 12.000€ - 18.000€. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Automobil propioa izatea: Bai. 

 

 

 



 
 

 

ZENTRO MEKANIZATUETAKO EDO CNC TORNUETAKO 

PRESTATZAILEA-PROGRAMATZAILEA: 

 IURRETA 
 
Pertsona bat behar da mekanizazio-zentroetako prestatzaile-programatzaile gisa, eta beste bat 

CNC tornuen prestatzaile-programatzaile gisa. 

Formakuntza: Mekanizazioko erdi maila edo fabrikazio mekanikoko goi maila. 

Esperientzia: Bai, mekanizazio-zentroak edo CNC tornuak programatzen. 

Lanaldia: Lanaldi trinkoa. 

Lan-ordutegia: Goizez eta arratsaldez, txandaka. Astelehenetik ostegunera 06:00 - 14:00 edo 

14:00 - 22:00, eta ostiraletan 06:00 – 13:00 edo 13:00 - 20:00. 

Soldata: Balioaren eta esperientziaren arabera hitzartu beharrekoa. 

Lanpostu libreak: 2, pertsona bat mekanizazio-zentroetarako eta, beste bat, CNC tornuetarako. 

 

MANTENTZE TEKNIKARIA: 

  AP-1, A-636, AP-8, 2 CSS AUTOBIDEAK  
 
Autobideetan (AP-1, AP-8, A-636 eta 2. CSS)  garraio-sistema adimendunak mantentzen dituen 

enpresak mantentze-lanetako teknikari bat behar du mantentze zuzentzaile eta prebentiboko 

lanak egiteko. 

Egin beharreko lanak:  

Megafonia-sistemak. 

Telebista-zirkuitu itxiko sistemak. 

SOS zutoinen sistemak. 

Gertakariak ikuskera bidez detektatzeko sistemak (DAI). 

Datu meteorologikoak hartzeko sistema. 

Seinaleztapen sistema aldakorrak. 

Sutea detektatzeko sistemak. 

Sua itzaltzeko sistemak. 



 
 

 

Irrati-komunikazioen sistemak. 

Trafikoa kontrolatzeko sistema. 

Komunikazio-sareak/zuntz optikoa. 

Ingurumena kontrolatzeko ekipoak/energia/argiztapena/aireztapena. 

Trafikoa kontrolatzeko zentroa. 

Formakuntza: Elektronikari eta/edo elektrizitateari buruzko formakuntza-zikloa. Plataformari, 

altuerei eta arrisku elektrikoei buruzko ikastaroak baloratuko dira. 

Lanaldia: 3 txandaka astelehenetik igandera. 

Soldata: Hitzarmenaren arabera. 

Gidabaimena izatea: Bai. 

 

SISTEMEN MANTENTZE-LANETAKO TEKNIKARIA: 

 EUSKAL HERRIA  
 
Egin beharreko lanak: 

Sukurtsalei eta bezeroei arazoak konpontzeko, mantentzeko, konpontzeko, berreraikitzeko, 

instalatzeko eta bezeroen instalazioetan makinak 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 ingelesa maila ertaina. 



 
 

 

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 back-

officeko funtzioak izango ditu. 

Lantokia: Desplazamendua eta ohiko lana lurralde nazional osoko eta Portugaleko bezeroen 

instalazioetan, telelanaren oinarri puntualarekin etxean (Euskal Herrian). 

 

MAKINA-ERREMINTAKO TEKNIKARIA: 

 ELGOIBAR  
 

Egin beharreko lanak: Makina-erreminta instalatzea eta mantentzea: Tornuetarako barra-

kargagailuak eta ebaketa-linea automatikoak. 

Formakuntza: Industria-ekipoak mantentzen goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 

Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua. 

Profila: 

Ikasketak amaitu berri dituen pertsona gaztea. 

Edozein adinetako pertsona, makina-erremintan eta SATen esperientzia duena. 

Soldata: Hautagaiaren esperientziaren arabera zehaztuko da. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai. 

 

BARRUKO AUTOMATIZAZIOKO MERKATARITZA-TEKNIKARIA: 

 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 goi-



 
 

 

mailako formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: Automatizazioan, elektrizitatean, elektronikan, pneumatikan, robot kolaboratiboak, 

tresnak, AGVak, 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. 

Automobil propioa izatea: Bai. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai. 

Lanpostu libreak: 2. 

 

-- 

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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