
 

 

 

 

LANTALDE OFIZIAL MUNTATZAILEA: 

 ANTZUOLA  
 

Egin beharreko lanak: 

Produkzio-eremuetan jarduera operatiboak egitea. 

Estandarizazio handiko jarduerei dagokienez, zerbitzu arina eta puntuala bermatzea, markatutako 

objektuak ziurtatuz. 

Ekoizpeneko lan espezifikoak eta espezializatuak egitea, jarraibide zehatzei eta ezarritako 

esparruei jarraikiz, eta instalazioekin, makinekin eta tresneriarekin jarduten. 

Sail arteko gorabeherak edo hobekuntza-proposamenak modu proaktiboan jasotzea eta 

transmititzea eta sail arteko edo diziplina anitzeko taldeetan parte hartuz. 

Formakuntza: Mekanikako, mekatronikako edo antzeko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: Muntaketan, programazioan, automatetan, laneko arriskuen prebentzioan eta eskorga 

eta garabia erabiltzen (karneta). 

Mekanikan, hidraulikan, pneumatikan, planoen interpretazioan, sentsoreetan, soldaduran, 

materialen eta produktuen ezagutzan, lean manufacturing-ean, plangintzan eta prozesuetan 

baloratuko da. 

Esperientzia: Gutxienez urtebetekoa antzeko eremu batean. 

Hizkuntzak: Euskara. 

Profila: Inplikazioa, talde-lana, malgutasuna, proaktibitatea, ikaskuntza eta anbizioa dituen 

pertsona. Malgutasuna, sormena eta berrikuntza, bezeroarekiko orientazioa, zorroztasuna eta 



 
 

 

bikaintasuna izatea beharrezkoa da. Etengabe hobetzeko eta gogoa lorpenera bideraketa duen 

pertsona. 

 

ARDURADUN KOMERTZIALA/TEKNIKARIA: 

 ELGOIBAR  
 

Egin beharreko lanak: 

Epe labur eta ertainerako planak eta ekintzak egitea, enpresak ezarritako salmenta-helburuak 

lortzeko, beharrezko estrategiak diseinatuta eta horien aplikazioa gainbegiratuta. 

Prospekzioa eta bezero berriak erakartzea. 

Bezero potentzialak eta sartzeko estrategia identifikatzea. 

Gerta daitezkeen gorabeherak kontrolatzea eta kudeatzea. 

Aldizkako txostenak egitea bezeroari eta enpresari. 

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

Merkataritzaren eta salmenten arloko formakuntza baloratuko da. 

Ezagutzak: Tresna informatikoak erabiltzen jakitea ezinbestekoa da. 

Esperientzia: Merkataritza-arloan, industria-produktuen banaketa-sektorean eta mekanizazio-

postuetan izandako esperientzia baloratzen da. 

Hizkuntzak: Euskaran eta ingelesean ezagutzak izatea baloratuko da. 

Profila: Ekimena duen pertsona, planifikatua, antolatua, komunikatiboa, enpatikoa eta taldean lan 

egitea gustuko duena. Malgutasuna eta moldagarritasuna, erabakiak hartzeko autonomia, eragina 

eta proaktibitatea dituen pertsona. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 

Lanaldia: Lanaldi osoa. 

Soldata: Soldata finkoa gehi aldakorra helburuen lorpenaren arabera. 

Gidabaimena izatea: Bai. 

Automobil propioa izatea: Ez da beharrezkoa, enpresako bat emango da. 

 

 

 



 
 

 

KALITATEA KUDEATZEKO ZUZENDARIA: 

 SORALUZE  
 

Egin beharreko lanak: 

Kalitate-sail osoa kudeatzea, batez ere kudeaketa-lanak eginez. 

Saileko beste pertsona batzuen zereginak gainbegiratzea. 

Formakuntza: Kalitate-kontroleko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: Enpresan ezartzen ari den IATF arauan eta enpresan jada ezarrita dagoen ISO 9002 

arauan. 

Esperientzia: Automobilgintzaren sektorean esperientzia izatea baloratuko da. 

Kontratu mota: Hasiera batean behin-behinekoa baja egoeragatik, gero finkoa izan daiteke 

gertaeren arabera. 

Lanaldia: Lanaldi zatitua. 

Soldata: 35.000€ gordin. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai, behar izanez gero. 

 

CNC MEKANIZAZIO-PROZESUKO TEKNIKARIA: 

 AZKOITIA  
 

Egin beharreko lanak: 

CNC makinak eta erremintak prestatzea. 

Programak doitzea eta CNC txirbil-harroketa bidezko mekanizazioa egitea. 

Autokontrola egitea. 

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

Esperientzia: Gutxienez 6 hilabetekoa CNC txirbil-harroketa bidezko mekanizazioan. 

Kontratu mota: Obra- eta zerbitzu-kontratua edo praktikaldiko kontratua. 

Kontratuaren iraupena: 6 hilabete, lanpostu egonkor baterako aukerarekin. 

Soldata: Hautagaiaren esperientziaren arabera. 

Lanaldia: Txandakako lanaldia. 

Egoitza: Ingurunean bizitzea baloratuko da. 



 
 

 

Lanpostu hutsak: 2. 

 

MANTENTZE MEKANIKOKO TEKNIKARIA: 

 AZKOITIA  
 

Egin beharreko lanak: Mantentze mekanikoko lanak egitea eta fabrikako gainerako sailetan 

sortutako beharrei erantzutea. 

Formakuntza: Mekanikako, mekatronikako edo antzeko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: Arlo industrialeko ezagutza mekanikoak, pneumatikako eta hidraulikako ezagutza 

oinarrizkoak eta ezagutza ofimatikakoak, batez ere excel, word eta outlook. 

Esperientzia: Mantentze-arloan eta prozesu siderurgikoan esperientzia izatea baloratuko da. 

Profila: Jarrera proaktiboa eta erabakiak autonomiaz hartzeko gaitasuna duen pertsona. Jokabide 

segurua, konpromisoa, bezeroarekiko orientazioa, emaitzarekiko ikuspegia eta taldean lan egiten 

jakiten duena. Segurtasun-arau orokorrak eta bere arlokoak bete beharko ditu. 

Kontratu-mota: 6 hilabeteko behin-behineko kontratua, garapen profesionalerako aukerarekin, 

enpresak lagunduta. 

Lanaldia: Txandakako lanaldia. 

Soldata: Enpresaren soldata-taulen arabera. 

Egoitza: Fabrikatik gertu bizitzea baloratuko da. 

 

MANTENTZE ELEKTRIKOKO TEKNIKARIA: 

 AZKOITIA  
 

Egin beharreko lanak: Makinen mantentze prebentibo eta zuzentzaileko lanak egitea eta fabrikako 

gainerako sailetan sortutako beharrei erantzutea. 

Formakuntza: Goi-mailako formakuntza-zikloa espezialitate elektriko, elektroniko, mekatroniko 

edo antzekoan. 

Ezagutzak: Arlo industrialeko ezagutza elektrikoak, automatetan erabiltzaile gisako ezagutzak, 

pneumatikaren eta hidraulikaren ezagutza oinarrizkoak eta ezagutza ofimatikakoak, batez ere 

excel, word eta outlook. 



 
 

 

Esperientzia: Mantentze-arloan eta prozesu siderurgikoan esperientzia izatea baloratuko da. 

Profila: Jarrera proaktiboa eta erabakiak autonomiaz hartzeko gaitasuna duen pertsona. Jokabide 

segurua, konpromisoa, bezeroarekiko orientazioa, emaitzarekiko ikuspegia eta taldean lan egiten 

jakiten duena. Segurtasun-arau orokorrak eta bere arlokoak bete beharko ditu. 

Kontratu-mota: 6 hilabeteko behin-behineko kontratua, garapen profesionalerako aukerarekin, 

enpresak lagunduta. 

Lanaldia: Goizeko, arratsaldeko eta gaueko txandakako lanaldia. 

Soldata: Enpresaren soldata-taulen arabera. 

Egoitza: Fabrikatik gertu bizitzea baloratuko da. 

 

MUNTAIA ELEKTRIKO ELEKTRONIKOKO LANGILEA: 

 IGORRE  
 

Egin beharreko lanak: 

Zelulan egiten diren elementu mekaniko osagarriak fabrikatzea, zein gelaxkatan integratzen diren 

ikasiz. 

Zelulan fabrikatzen diren azpimultzo estandarrak gelaxkan integratzea. 

Azpimultzoak integratzen diren gelaxkak maniobratzen ikastea. 

Osagaiak baztertzeko prozesua eta tresneriaren karga- eta konfigurazio-prozesua ikastea eta 

aplikatzea. 

Trazabilitatea eta irtenbidearen bidalketa behar bezala erregistratzen direla ziurtatzea, 

bezeroaren eskakizunen arabera (dokumentazio teknikoa eta komertziala, identifikazioa, aginte-

egoera, osagarrien antolaketa, enbalajea, etab.). 

Formakuntza: Erdi-mailako formakuntza-zikloa instalazio elektriko eta automatikoetan edo goi-

mailakoa mantentze elektromekanikoan, automatizazioan eta robotika industrialean, energia 

berriztagarrietan, sistema elektroniko eta automatizatuetan edo mantentze elektronikoan. 

Ezagutzak: Omicron-en erabiltzaile-mailakoak, programazio-laguntzailean eta komunikazio-

protokoloetan. Zubi-garabiaren txartela izatea baloratuko da. 

Esperientzia: Erdi-tentsioko gelaxketan osagai elektronikoak fabrikatzeko eta muntatzeko 

prozesuetan baloratuko da. 



 
 

 

Profila: Taldean lan egiteko gaitasuna, komunikazio eraginkorra eta xehetasunezko orientazioa 

dituen pertsona. Titulatu berria, gehienez 3 urte titulua lortu denetik. 

Kontratu mota: 6 hilabeteko praktikaldiko kontratua. 

Lanaldia: Txandakako lanaldia. 

Soldata: 28.000€ - 29.000€ gordin urtean, ordainsariekin. 

Gidabaimena izatea: Bai. 

Automobil propioa izatea: Bai, lantokira joateko. 

 

SAIAKUNTZETAKO ETA MUNTAKETAKO LANGILEA: 

 IGORRE  
 

Egin beharreko lanak: 

Saiakuntzetarako tresneria elektrikoa prestatzea (betetze-hodia jartzea, entxufeak upelean eta 

huts-makinaren mahukak entxufean konektatzea, etab.). 

Ekipoa saiakuntzatik atera eta hurrengo faserako prestatzea. 

Emaitzak erregistratzea eta edozein anomaliaren berri ematea. 

Erdi-tentsioko gelaxken barruan dauden osagaiak muntatzea, tresneriaren trazabilitatea 

eguneratuz eta muntaia-jarraibideei jarraituz. 

Muntaiaren azterketa egitea. 

Pertsonen, instalazioen eta lan-tresnen segurtasunari eta babesari buruzko arauak eta neurriak 

betetzeaz arduratzea. 

Formakuntza: Mantentze elektromekanikoko erdi-mailako edo mekatronikako edo fabrikazio 

mekanikoko produkzioaren programazioko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Esperientzia: Linea muntatzeko fabrika-prozesuetan baloratuko da, erreminten ukimenean eta 

maneiuan. 

Kontratu mota: 6 hilabeteko praktikaldiko kontratua. 

Lanaldia: Txandakako lanaldia. 

Soldata: 30.278,21€ gordin urtean, gaueko lanaren plusa eta ordainsariak barne. 

Gidabaimena izatea: Bai. 

Automobil propioa izatea: Bai, lantokira joateko. 



 
 

 

APLIKAZIOETAKO TEKNIKARIA: 

 ITZIAR  
 

Egin beharreko lanak: 

Mekanizazio-prozesuen eta denboren azterketak egitea. 

Ebaketa-erremintak aztertzea eta hautatzea. 

Amarratze-tresnen kontzeptuala diseinatzea. 

CNC-n programatzea. 

Proiektuak zuzenean gauzatzea bezeroaren instalazioetan. 

Merkataritza-sailari laguntza teknikoa ematea. 

Formakuntza: Fabrikazio mekanikoko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: CAD eta CAM softwarean (NX) eta CNC programazioan (SIEMENS eta FANUC 

kontrolak). 

Esperientzia: Gutxienez 5 urtekoa antzeko lanpostuan. 

Hizkuntzak: Ingeleseko goi maila. 

Profila: Pertsona autonomoa eta proaktiboa. 

Soldata: Ordainsari altuak, esperientziarekin, ezagutzarekin eta lana gauzatzearekin bat 

datozenak. 

Eskaintzen da: Etengabeko formakuntza eta lan-egonkortasuna. 

 

SAT TEKNIKARIA: 

 ITZIAR  
 

Egin beharreko lanak: 

Matxurak instalatzea, diagnostikatzea eta konpontzea. 

Egiaztapen geometrikoa egitea. 

Mantentze-lanak berrikustea eta egitea, eta fabrikatzailearekiko komunikazioa mantentzea 

matxurak konpontzeko. 

Bezeroari eta teknikari bati ordezko piezen eta saltzaileen sailerako telefono-euskarria ematea. 

Formakuntza: Elektronikako, mekatronikako edo mantentze-lanetako goi-mailako formakuntza-



 
 

 

zikloa. 

Ezagutzak: Elektronikan, mekanikan, hidraulikan eta pneumatikan, planoen eta eskemen 

interpretazioan eta CNC-n operadore mailan, matxuren diagnostikoan eta parametrizazioan 

(SIEMENS – FANUC). 

Makina-erremintako (STEP, TIA) PLC-aren ezagutzak baloratuko dira. 

Esperientzia: Gutxienez 5 urtekoa antzeko lanpostuan. 

Profila: Pertsona autonomoa, proaktiboa eta bizikidetza errazekoa. 

Hizkuntzak: Ingelesa. Alemanaren ezagutzak baloratuko dira. 

Soldata: Ordainsari altuak, esperientziarekin, ezagutzarekin eta lana gauzatzearekin bat 

datozenak. 

Bidaiatzeko prestasuna: Bai. 

Eskaintzen da: Etengabeko formakuntza eta lan-egonkortasuna. 

 

IGOGAILUEN MANTENTZE-LANETAKO TEKNIKARIA: 

 EIBAR  
 

Egin beharreko lanak: Eibarren, Ermuan, Elgoibarren, Oñatin eta abarretan igogailuen mantentze-

lanak egitea. 

Formakuntza: Mekatronikako goi-mailako formakuntza-zikloa edo igogailuen mantentze-lanetako 

profesionaltasun-ziurtagiria. 

Esperientzia: Gutxienez 2 urtekoa. 

Kontratu mota: Praktikaldiko kontratua. 

Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua. 

Soldata: 24.000€-tik gorakoa. 

Automobil propioa izatea: Bai. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

 

 

 

 



 
 

 

SISTEMETAN APLIKATZEKO TEKNIKARIA: 

 ZAMUDIO  
 

Egin beharreko lanak: Bezeroei, telefonoz zein aurrez aurre, itxitura mekaniko eta motorizatuen 

sistemak aplikatzeko laguntza teknikoa ematea. 

Formakuntza: Goi-mailako formakuntza-zikloa instalazio elektriko eta automatikoetan. 

Ezagutzak: Maila ona office paketean, AutoCAD edota SolidWorks maneiatzen, eta planoak 

interpretatzen. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Profila: Taldean lan egiteko gaitasuna, konpromisoa, komunikatzen jakitea eta proaktibitatea 

dituen pertsona. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 

Lanaldia: Lanaldi trinkoa. 

Soldata: 18.000€ - 24.000€. 

Automobil propioa izatea: Bai. 

Bidaiatzeko presta egotea: Bai. 

 

CNC TORNUKO PROGRAMATZAILEA: 

 DEBA  
 

Egin beharreko lanak: Mekanizazioa CNC tornuan egitea, pieza tornuan jartzetik 

mekanizatzeraino. 

Formakuntza: Mekanizazioko erdi-mailako formakuntza-zikloa. 

Esperientzia: Gutxienez urte batekoa. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 

Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua. 

Soldata: 24.000€-tik gorakoa. 

Automobil propioa izatea: Bai. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

 



 
 

 

ASEGURUEN KOMERTZIALA: 

 EIBAR  
 

Egin beharreko lanak: Hainbat alorretako aseguruak merkaturatzeaz eta bezeroei aholkuak 

emateaz arduratzea, aseguruen salmenta egitearekin batera. 

Formakuntza: Batxilergoa edo baliokidea. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Kontratu mota: Merkataritza hitzarmenaren araberako kontratua. 

Lanaldia: Lanaldia ezarri gabe. 

 

-- 

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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