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Lan poltsa 1 

 

ZABALIK DITUGUN LAN ESKAINTZAK  

 
Hauexek dira momentu honetan zabalik ditugun lan eskaintzak: 

 

 

- MANTENTZE-LANETARAKO LANGILEAK: 

Kontratu mota: Praktikaldiko kontratua. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Lanaldia: Lanaldi trinkoa. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Soldata: 12.000€ - 18.000€. 

Automobil propioa izatea: Bai. Elgoibar. 

 

- KONPONKETETAKO TEKNIKARIA: 

Zeregin nagusiak: 

Bezeroaren etxeko konponketak. 

Ate automatizatuak instalatzea. 

Formakuntza: Mekatronikako goi-mailako zikloa edo elektrizitateko erdi-mailako 

zikloa. 

Ezagutzak: Oinarrizkoak elektrizitatean edo etxetresna elektrikoen konponketetan. 

Esperientzia: Baloratu egingo da. 

Lanaldia: Lanaldi osoa. 

Lan-ordutegia: Ordutegi malgua. 

Gidabaimena izatea: Bai. 

Automobil propioa izatea: Baloratu egingo da. Bergara. 

 

- 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. 
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Lan poltsa 2 

 

- ARTEZTEKO LANGILEA: 

Eskuzko artezgailuetan esperientzia duen pertsona bat behar da eta neurtzeko tresnen 

erabilera ezagutu behar ditu. 

Kontratu mota: Lanaldi partzialeko kontratua. 

Esperientzia: 2 urte. 

Lanaldia: Lanaldi oso zatitua. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Soldata: 18.000€ - 24.000€. Elgoibar. 

 

- MARKAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA: 

Formakuntza: Elektrizitatean edo elektronikan ingeniaria edo goi-mailako zikloa. 

Profila: 

Pertsona dinamikoa eta balioaniztuna. 

Funtsean, bezeroari zuzenduta dago. 

Enpatxa eta jendearen dohaina. 

Taldean lan egiteko gaitasuna. 

Presioarekiko tolerantzia ona. 

Egin beharreko lanak: 

Barne-kontsultak (merkataritza-sailkoak) eta kanpo-kontsultak (bezeroenak zuzenean) 

ebaztea. 

Kontsulten ondoriozko eskaintzak egitea. 

Dagokion komertzialari informazioa ematea eskaintzen jarraipena egiteko. 

Bezeroentzako bisita tekniko-komertzialak, esleitutako saltzailearekin koordinatuta. 

Barneko teknikariei estaldura teknikoa ematea dagokion markan. 

Enpresak markaren esparruan ezarritako "merkataritza-politika" kudeatzeaz 

arduratzen da. Horretarako, marka-salmenten helburuak ezarriko zaizkio, estrategiak 

ezarriko ditu eta hornitzaile horiekiko koordinazioa bere gain hartuko du, eskaintzetan 

eta aurrekontuetan marjinak finkatzeko eta, aldi berean, marka horren fakturazioaren 

hazkundea zaintzeko. 

Hornitzailearekin negoziatu diren bezeroentzako eskaintza eta prezio berezi guztiak 

erosketa-sailari jakinaraziko dizkio. 

Egungo bezeroen zorroa sendotzea eta enpresarekiko harremanean duten 

sendotasuna hobetzea. 

Markaren hedapen komertziala zuzentzen eta koordinatzen du, merkatuaren eta 

bezero potentzialen etengabeko prospekzioarekin. 

Markako produktu eta zerbitzu berrien sustapena proposatu eta bultzatzen du. 
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Lan poltsa 3 

 

Aldian behin berrikuntzak aurkeztea bezeroei, bai gure instalazioetan, bai bezeroaren 

etxean. 

Bezeroentzako jardunaldi monotematikoak prestatzea. 

Parte hartzea eta, are, bezeroentzako automatizazio-ikastaro espezifikoak ematea. 

Barneko teknikariei markaren berritasunei buruzko informazioa eta formakuntza 

ematea. 

Zerbitzua betetzeko eskaera garrantzitsuen jarraipena egitea. 

Roboten sustapena eta salmenta. 

Automatizazioko eta robotikako marka liderra. 

Lanaldia: Lanaldi zatitua. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai, probintziatik joan bezeroen bisitara, baita Zaragozako 

zentralera ere, balizko formakuntza-ikastaroetarako. Urretxu. 

 

 

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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