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Lan poltsa 1 

 

ZABALIK DITUGUN LAN ESKAINTZAK  

 
Hauexek dira momentu honetan zabalik ditugun lan eskaintzak: 

 

 

- CNC TORNUKO ETA CNC ARTEZTEKO MAKINAKO PRODUKZIOKO LANGILEAK:  

CNC tornuan/artezteko makinan eta mekanizazio-zentroan lan egiteko langileak behar 

dira. 

Formakuntza: Goi-mailako edo erdi-mailako formakuntza, mekanizazio bidezko 

ekoizpenaren bidez. 

Ezagutzak: Pieza sartu - atera eta neurtu. Ez da programaziorik behar. 

Honako hauek baloratuko dira: Lan egiteko gogoa. Esperientzia badu, hobeto. 

Kontratu mota: Hasiera batean 5 hilabeteko kontratua eskaintzen da. Eibar. 

 

- INGENIARI MEKATRONIKOA: 

Ingeniari elektroniko edo mekatroniko bat behar da esperientzia pixka batekin. 

Formakuntza: Ingeniaritza elektronikoari, mekatronikoari edo antzekoari buruzko 

formakuntza. 

Egin beharreko lanak: Produktuaren eta fabrikazioaren arloko arduraduna izango da. 

Produktua garatzea eta atalaren helbidea eramatea da helburua. Horregatik, agintzeko 

gaitasuna duen pertsona bat behar da, talde bat zuzentzen dakien lidergoa duena. 

Produktuak gero eta elektronika gehiago darama, eta, horregatik, kualifikazio hori 

duen pertsona bat behar da. 

Kontratu mota: Iraupen luzea. 

Lanpostuarekiko hurbiltasuna baloratzen da. Mallabia. 

 

- BANATZAILEAK: 

Tokiko merkataritza digitalizatzen laguntzea, salmenta-kanal berri bat erraztea eta 

erosketak tokiko banaketa-sare iraunkor, kalitatezko eta duin baten bidez helaraztea 

helburu duen enpresak, banatzaileak behar ditu. Talde dinamiko eta gazte batean 

parte hartzeko aukera eskaintzen da. 

Egin beharreko lanak: Bizikleta elektrikoan eta/edo motorrean banatzea. 

Ezinbesteko baldintzak: 

Banaketa-guneko kale-izendegia ezagutzea. 
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Lan poltsa 2 

 

Ibilbideak eta eskaerak planifikatzea. 

Bezeroarenganako orientazioa. 

B1 gidabaimena. 

Erronkak, talde-lana eta antolaketa gustuko izatea. 

Kontratu mota: Kontratu partziala. 6 hilabete, luza daitekeena. 

Lanaldia: Lanaldi osoa, astean 8 ordu, zerbitzuaren beharren arabera luza daitekeena. 

Lan-ordutegia: Astelehenetik ostiralera 18:00etatik 20:30etara eta/edo larunbatetik 

igandera 08:30etik 10:30etara. 

Soldata: Hitzarmenaren arabera. Zerbitzuaren beharren arabera handitu daiteke. 

Hasiera: Berehala. 

Lanpostu kopurua: 2. Arrasate. 

 

- TORNULARI KONBENTZIONALERAKO ETA CNC FANUC POSTURAKO LANGILEA: 

Durangaldeako tornulari esperientziaduna behar da berehala hasteko. 

Tornu konbentzional baterako eta CNC fanuc tornu “berezko makina” baterako da 

postua. 

Kontratu mota: Hautagaia baliozkoa bada, lanpostua finkoa da geratzeko. 

Soldata: Hitzartu beharrekoa. Berriz. 

 

 

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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