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Lan poltsa 1 

 

ZABALIK DITUGUN LAN ESKAINTZAK  

 
Hauexek dira momentu honetan zabalik ditugun lan eskaintzak: 

 

 

- KOMUNIKAZIOETAKO TEKNIKARIA: 

Formakuntza: Telekomunikazioko ingeniaritza teknikoa. 

Egin beharreko lanak: 

Komunikazio-zerbitzu bateratuen soluzio teknikoak aztertzea eta garatzea. 

Sarean zerbitzu edo funtzionaltasun berri bat ezartzeko komunikazio-zerbitzu 

bateratuen irtenbide teknikoen bideragarritasuna. 

Egungo komunikazio-zerbitzu bateratuen inguruneen barruan soluzio teknikoen 

elkarreragingarritasuna aztertzea. 

RFPetan, RFQetan, RFIn edo VOn parte hartzea, zerbitzuaren ebaluazio teknikoa behar 

den lekuetan, eta beharrak altxatzea. 

Zerbitzua ezartzeko hartutako irtenbideari buruzko aurre produkzioko proben plana 

egitea eta gauzatzea. 

Proiektuak bezeroan ezartzeko behar diren terminalak homologatzea. 

Ingurune konplexuak sortzea, komunikazio-ingurune bateratuen barruan kanpo-

sistemekin integratuta. 

Txantiloi generikoak sortzea, programatzea eta egokitzea sareko funtzionaltasunak 

edo terminalak konfiguratzeko. 

Beste sail batzuetarako zerbitzu berriei buruzko formakuntza espezifikoa. 

FOAn edo migrazioaren lehen leihoan parte hartzea, soluzio teknikoaren arduradun 

gisa eta euskarri tekniko gisa. 

Cisco, Microsoft edo ZOOM bezalako komunikazio-plataforma berriekin lotutako 

jarduerak. 

Gaitasun tekniko berriekin lotutako zereginak egitea, hala nola, auto hornikuntzako 

atariak, automatizazioa edo barneko OSS/BBS elementuekin modelatzea eta 

integratzea. 

Telepresentzia-gelen, conferencing aretoen eta komunikazio bateratuen ingurunea 

homologatzea eta kudeatzea. 

L3 euskarria gorabeheren fluxuan, konponbide teknikoan aditua den maila gisa. 

CDRak homologatzea eta bitartekaritza- eta fakturazio-ekipoei laguntzea. 
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Lan poltsa 2 

 

Soluzioen Trial eta POCetan parte hartzea eta laguntza ematea, konponbide 

teknikoaren euskarria edo diseinua beharrezkoa denean. 

Fabrikatzailearekin egindako bilera teknikoetan parte hartzea eta laguntza ematea. 

Ezinbesteko ezagutzak: 

Ingelesa maila ertaina. 

Ezagutza aurreratuak eta esperientzia hornitzaileen komunikazio bateratuen eta 

Conferencing plataformekin (telepresentzia eta bideo konferentzia): Cisco, Microsoft 

eta ZOOM. 

Webex (Teams, Meeting, Calling, contact center), MSFT Teams eta ZOOMen ezagutza 

aurreratuak eta esperientzia. 

Ezagutza aurreratuak eta esperientzia CISCO HCS plataformekin: CUCM, Unity, P & IM, 

Expressway, VCS/Expressway multinazionalentzako ahots-zerbitzuetarako. 

Esperientzia: Bai, Firewalls-en (Juniper SRX, Cisco ASA) eta PBX telefonoguneekin: 

CUCM, OXE, Avaya eta Cisco. Telelanerako aukera. 

 

- SENIOR ANALISTA FUNTZIONALA: 

Egin beharreko lanak: 

Informazio-sistema berrien eskakizunak hartzea eta aztertzea, edo daudenak 

bezeroaren premia funtzional, tekniko edo arauemaile berrietara egokitzea. 

Bezeroaren informazio-sistemen kalitatea ziurtatzea. 

Probako eta kudeaketako planak diseinatzea eta proba funtzionalak egitean parte 

hartzea. 

Aplikazioak ezartzeko prozesuetarako euskarria (kudeaketa, aseguramendua eta 

formakuntza espezifikoa). 

Bezeroaren erreferentziazko pertsonei laguntza funtzionala ematea. 

Formakuntza: Informazioaren teknologien ingeniaritza. 

Ezagutzak: 

Justizia Administrazioaren antolaketa, egitura eta lan-prozesuak. 

Kudeaketa prozesala, JustiziaSip, LexNet, espediente judizial elektronikoa, informazio-

sistema judizialak. 

Metodologiak: Arinbide, Scrum. 

Proba funtzionalak egiteko diseinua eta prozesuak. 

Jira-ren erabilera. 

Hizkuntzak: EuskaraB2 komenigarria. Telelana. 
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Lan poltsa 3 

 

- INDUSTRIA-AHOLKULARITZAKO TEKNIKARIA: 

Egin beharreko lanak: 

Formakuntza baten ondoren, maila teknologiko handiko bezeroei aholkularitza 

ematea, beren proiektuetan izan ditzaketen irtenbide eta hobekuntza elektriko-

elektronikoei buruz. Zuzeneko elkarrizketa eta arreta tekniko komertziala, oro har, 

bezero horiekin. 

Bezero-beharrak ezagutzea: Produktu-beharrak, hornidura-beharrak, zehaztapen 

teknologiko-arauemailea, erosteko motibazioak, erabaki-lerroak. 

Irtenbide berritzaileak eta hornidura-formula integratuak sustatzea. 

Bezeroaren / zorroaren bilakaeraren jarraipena. 

Negozio-aukerak identifikatzea. 

Bezeroekin akordioak lortzen eta hornitzaileekin negoziatzen laguntzea. 

Formakuntza: 

Gradua ingeniaritza elektriko edo elektronikoan, energiaren ingeniaritzan, energia 

berriztagarrietan, ingeniaritza tekniko industrialean / elektrizitate elektronikoan. 

Elektrizitate / elektronikako, mekatronika industrialeko, robotikako eta 

automatizazioko goi-mailako zikloa. 

Ezagutzak: 

Ezinbestekoa da tresna informatiko-ofimatikoak menderatzea. 

Material elektriko / elektronikoari, oro har, diseinu eta kalkulu elektrikoko EPLAN 

software-ari eta plano elektrikoak interpretatzeari buruzko batez besteko ezagutzak 

baloratuko dira. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Hizkuntzak: 

Ingeles maila ertaina. 

Ahozko euskara. 

Kontratu mota: Probaldiaren ostean kontratu mugagabea. 

Soldata: 24.000€-tik gorakoa. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Profila: Komunikatzeko gaitasuna, ekimena eta konpromisoa, bezeroekiko / 

hornitzaileekiko harremanetarako gaitasuna, ikasteko gaitasuna, bezeroaren 

zerbitzura orientatzea, taldean lan egiteko bokazioa.  

Lanpostu libreak: 2. 

Enpresa: Elektra, S.A. Arrasate. 

 

 



 
 
 

Herri Onurako Izaera Emandakoa | Declarada de Utilidad Pública 

Isasi, 36 | 20600 Eibar (Gipuzkoa) | Tfno. 633 90 93 88 | elkartea@armeriaeskola.eus | www.armeriaeskola.eus 

Asociación Armeria Eskola | Inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, Sec 1, nº RPG 187 | CIF G20105524 

 
 

Lan poltsa 4 

 

- SENIOR ANALISTA PROGRAMATZAILEA: 

Egin beharreko lanak: 

Software-osagaiak garatzea edo aldatzea eta unitate-probak egitea, esleitutako 

zehaztapenetan eta prozesu horiekin lotutako dokumentazioan oinarrituta. 

Bere espezialitateko edozein software-lengoaiatan espezializatuta egon daiteke. 

Aplikazioen analisiak eta probak egitea. 

Formakuntza: LHII informatika. 

Esperientzia: 1-2 urte .Net eta Visual Studion analisi eta programazioan. 

Ezagutzak: TFS, Oracle Data Integrator eta SQL Server. Bizkaia. 

 

- AP1 ETA JP8 AUTOBIDEEN MANTENTZE-LANETAKO TEKNIKARIA: 

Egin beharreko lanak: Mantentze prebentiboko eta zuzentzaileko lanak, elektrizitate-

lanak eta informatika-lanak. 

Formakuntza: Mantenimenduan, elektrizitatean edo informatikan. 

Lanaldia: 3 txanda. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Soldata: 24.000€. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. Bergara. 

 

- MANTENTZE ELEKTRIKOKO TEKNIKARIA: 

Formakuntza: Goi-mailako zikloa espezialitate elektrikoan, elektronikoan, 

mekatronikoan edo antzekoetan. 

Ezagutzak: Elektrikoak industria-arloan, automaten erabiltzaile gisa (Siemens, etab.), 

oinarrizkoak pneumatikoan eta hidraulikoan. 

Hauek baloratuko dira: 

Mantenimendu-lanetako eta prozesu siderurgikoko esperientzia. Ofimatikako 

ezagutzak, batez ere excel, word eta outlook. 

Gaitasunak / Erantzukizunak: 

Makineriaren mantenimendu prebentiboa eta zuzentzailea. 

Jarrera proaktiboa, erabakiak autonomiaz hartzeko gaitasuna. 

Gaitasunak / Trebetasunak: 

Portaera segurua, konpromisoa, talde-lana, bezeroarenganako orientazioa, 

emaitzarekiko ikuspegia. 

Fabrikako gainerako sailetan sortutako beharrei erantzutea. Segurtasun-arau 

orokorrak eta bere arlokoak betetzea. 
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Lan poltsa 5 

 

Kontratu mota: Lanaldi partzialeko kontratua. 

Esperientzia: Urte bat. 

Lanaldia: Txandakako lanaldia. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Soldata: 24.000€-tik gorakoa. 

Automobil propioa izatea: Bai. Baliarrain. 

 

- ELEKTRIKARI TEKNIKARIA: 

Elektrizitateari buruzko ezagutzak dituen pertsona bat behar da (koadro elektrikoak 

muntatzea). 

Baloratuko da: Prebentzio-ikastaroak (prebentzio-baliabidea) eta altuerako lanak 

izatea. 

Lanaldia: Lanaldi zatitua. 

Gidabaimena: Bai. 

Automobil propioa izatea: Ez, enpresako autoa joan-etorrietarako. Ermua. 

 

- TEKNIKARI MEKANIKOA EDO MEKATRONIKOA: 

Formakuntza: LH 2 mekanika edo mekatronika. 

Kontratu mota: Obra eta zerbitzuaren araberako kontratua. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Soldata: 12.000€ - 18.000€. Soraluze. 

 

- PRODUKTU BERRIAK DISEINATZEKO ETA GARATZEKO ELEKTRONIKOA: 

Formakuntza: Ez da ezinbestekoa, baina ingeniaritza elektronikoko edo 

telekomunikazioetako gradua baloratuko da. 

Honako hau eskatzen da: 

Elektronikako ezagutzak produktu elektronikoen garapenean. 

Zirkuitu elektronikoen diseinua eta fabrikazioa. 

Altium enplegua. 

Karakterizazio elektronikoko tresneria maneiatzea. 

Mikroprozesadoreetarako firmware-aren garapeneko ezagutzak (Keil, IAR edo eklipse 

inguruneak). 

Esperientzia: Gutxienez urte bat. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 



 
 
 

Herri Onurako Izaera Emandakoa | Declarada de Utilidad Pública 

Isasi, 36 | 20600 Eibar (Gipuzkoa) | Tfno. 633 90 93 88 | elkartea@armeriaeskola.eus | www.armeriaeskola.eus 

Asociación Armeria Eskola | Inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco, Sec 1, nº RPG 187 | CIF G20105524 

 
 

Lan poltsa 6 

 

Lanaldia: Lanaldi oso zatitua. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Soldata: 18.000€ - 24.000€. Zamudio. 

 

- SOLDADURAKO LANGILEAK: 

Egin beharreko lanak: 

Soldadura erdi-automatikoko prozesuak, soldadura-robota. 

Altzairuzko piezak soldatzea. 

Formakuntza: Soldadurako profesionaltasun-ziurtagiria. 

Esperientzia: Industria-inguruneko esperientzia desiragarria. 

Ezagutzak: MIG MAG soldadura, 5 S, Lean prozesuak. 

Lanaldia: Astelehenetik ostiralera, 06:00 - 14:00 / 14:00 - 22:00 / 22:00 - 06:00. 

Abadiño. 

 

 

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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