MERKATARITZA SAILERAKO ADMINISTRAZIOKO LANGILEAK:
ELGOIBAR

Egin beharreko lanak:
Esleitutako hornitzaileen erosketak kudeatzea.
Kontsumoei, marjinei eta erosketa-beharrei buruzko azterlanak egitea.
Hornitzaileekin epeen jarraipena egitea eta bezeroei eskaera bakoitzaren epeak jakinaraztea.
Hornitzaileen fakturak egiaztatzea eta egiaztatzea.
Itzulketak eta konponketak kudeatzea.
Harrerako gorabeherak eta bezeroaren gorabeherak kudeatzea.
Formakuntza:
Enpresen administrazio eta zuzendaritzako gradua (ADE).
Zuzendaritzako laguntzako gradua (ISA).
Administrazioko goi-mailako teknikaria edo LH II administraria edo antzekoa.
Ezagutzak: Informatikakoak (Microsoft office aurreratua: Word, Excel, Access, etab.).
Hizkuntzak:
Ahozko eta idatzizko euskara-maila altua.
Ingeles maila ertaina/altua (B2, first certificate, etab.).
Esperientzia: Gutxienez bi urteko esperientzia industria-enpresetan eta lanpostuarekin lotutako
zereginetan. Merkataritza-profila izatea baloratuko da.

Kontratu mota: 6 hilabeteko kontratua, lanpostuan jarraitzeko aukerarekin.
Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua.
Soldata: Balioaren arabera negoziatuko da.
Gidabaimena: Bai.
Egoitza: Debabarrena, Azkoitia/Azpeitia, Durangaldea.

LANTEGIKO LANGILEA:
ITZIAR - DEBA

Profila: Titulatu berriak.
Formakuntza: Fabrikazio mekaniko edo mekatroniko industrialeko programazioaren produkzioko
goi-mailako gradua. Mekanizazioko erdi-maila bat edo txirbil-harroketa bidezko mekanizazioko
profesionaltasun-ziurtagiri bat ere balio dezake.
Esperientzia: Baloratuko da.
Kontratu mota: Praktiketako kontratua.
Lanaldia: Txandakako lanaldia.
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.
Soldata: 18.000€ - 24.000€.

BEZEROAREN ZERBITZUKO ORDEZKARIA:
MALLABIA

Egin beharreko lanak:
Eskaeren prozesua kudeatzea eta koordinatzea.
Eskaera-zorroaren jarraipen proaktiboa.
Bezeroarentzako arreta (telefono bidezko arreta, prezioei eta epeei buruzko aholkularitza, kexak
izapidetzea).

Eskaintzak prestatzea eta kudeatzea.
Eskaintzen jarraipen aktiboa.
Tokiko marketineko ekimenak abiaraztea eta babestea.
Bezeroentzako jarduerak antolatzea, zuzeneko aginteari informazioa emanez.
Negozioaren egunerokotasunarekin edo negozioa hobetzearekin lotutako gainerako jarduera
guztiak.
Formakuntza: Goi-mailako formakuntza-zikloa.
Esperientzia: Antzeko lanpostuetan aurretik izandako esperientzia baloratuko da.
Ezagutzak: Office softwarearen ezagutza praktiko ona (Word, Excel, PowerPoint, etab.) eta
ezagutza informatikoen maila ona.
Hizkuntzak: Ingeles maila aurreratua.
Lanaldia: Lanaldi osoa.
Profila:
Pertsonen arteko trebetasun handiak.
Telefono bidez komunikatzeko gaitasun handia.
Talde-espiritua.
Lanaren ikuspegi malgua eta autonomia.
Konfiantza eta asertibitatea duen pertsona.

INGENIARITZA DOKUMENTUAK KUDEATZEKO TEKNIKARIA:
AZPEITIA

Pertsona bat behar da proiektuen dokumentazioa integratzeko, antolatzeko, zabaltzeko eta
eguneratuta edukitzeko.
Egin beharreko lanak:
Siderurgiako makineriaren jarraibideen eskuliburua sortzea.
Dokumentazioa kudeatzea.
Dokumentuen zehaztasuna egiaztatzea eta, beharrezkoa denean, zuzentzea.
Dokumentazioa sortzea errazteko txantiloiak sortzea.

Laneko eskuliburuak berrikustea eta eguneratzea.
Dokumentazioaren fluxua ekipoaren zatien artean kudeatzea.
Softwareak: Autocad eta SolidWoks/SolidEdge.
Formakuntza: Erdi-mailako/goi-mailako lanbide-heziketako zikloa delineazioan edo fabrikazio
mekanikoko diseinuan.

SAT-erako TEKNIKARI MEKATRONIKOA ETA MUNTAKETARAKO
TEKNIKARI MEKATRONIKOA:
AZKOITIA

Formakuntza: Goi-mailako edo LH2ko gutxieneko zikloa.
Hizkuntzak: Ingeles maila ertaina/altua. Beste hizkuntza batzuk baloratuko dira.
Esperientzia: 3 urte baino gehiago.
Kontratu mota: Kontratu mugagabea.
Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua.
Bidaiatzeko prest egotea: Bai, SAT-en muntaketa baino gehiago.
Soldata: 24.000€-tik gorakoa.
Gidabaimena: Bai.

INDUSTRIAKO GOI-MAILAKO FORMAKUNTZA-ZIKLOAK DITUZTEN
TEKNIKARIAK:
ADUNA

Industria-adarreko goi-mailako formakuntza-zikloak dituzten pertsonak behar dira.
Formazioak:
Automatizazioa eta robotika industriala.

Fabrikazio mekanikoko diseinua.
Elektronikoa.
Mekatronika industriala.
Fabrikazio mekanikoko produkzioa programatzea.
Telekomunikazio- eta informatika-sistemak.
Kontratu mota: Kontratu mugagabea.
Esperientzia: Ez da beharrezkoa.
Lanaldia: Txandakako lanaldia.
Bidaiatzeko prest egotea: Bai.
Soldata: 24.000€-tik gorakoa.
Automobil propioa izatea: Bai.

AUTOMATIKOKO SAT TEKNIKARIA:
ANDOAIN

Egin beharreko lanak: SAT-eko teknikariekin lankidetzan, gure automatizazio-proiektuak
mantentzeko kontratuak dituzten hurbileko bezeroei zerbitzuak emateaz arduratuko da.
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Dagoen lantaldearen barruan koordinatuko da, lanaldi arrunteko ordutegitik kanpo daudenean
"guardiak" txandakatzeko.
Ezagutzak: PLCkoak, HMIkoak; maiztasun-aldagailuak.
Markak: Siemens, Schneider, Rockwell, OMRON.

INSTALATZAILE ELEKTRIKOA-FOTOVOLTAIKOA:
ERMUA

Industria- eta egoitza-inguruneetan eguzki-energia fotovoltaikoarekin eta beste energia

berriztagarri batzuekin lotutako proiektuak sustatu, kudeatu eta gauzatzen dituen enpresak
instalatzaileak behar ditu.
Ezagutzak: Elektrikoak (aldez aurretik eguzki-panelen instalatzailea izan gabe).
Kontratu mota: Aldi baterako kontratua, 6 hilabete.
Lanaldia: Lanaldi osoa.
Bidaiatzeko prest egotea: Bai, Euskal Herrian eta inguruetan.
Profila: Junior-ra.

CNC-n PIEZA UNITARIOAK MEKANIZATZEN ESPERIENTZIA DUEN
TORNULARIA:
MALLABIA

Ezagutzak: Programazioari buruzkoak.
Esperientzia: Bai, antzeko postuan.
Kontratu mota: Kontratu mugagabea.
Lanaldia: Txandakako lana edo hitzartu beharrekoa.

PRODUKZIORAKO TORNULARIA:
MALLABIA

Egin beharreko lanak: Plakatxoak aldatu, zuzentzaileak doitu eta piezak egiaztatu.
Kontratu mota: Aldi baterako kontratua, mugagabea bihurtzeko aukerarekin.
Lanaldia: Txandakako lana.

OFIZINA TEKNIKO-KOMERTZIALEKO TEKNIKARIA:
BERRIATUA

Egin beharreko lanak:
Hotzeko soluzioak diseinatzea eta eskaintza prestatzea.
Eskaera betetzeko prozesua kudeatzea.
Barne-prozesuetan parte hartzea.
Bezeroentzako salmenta aktiboan parte hartzea.
Kontratu mota: Kontratu mugagabea.
Esperientzia: Urtebete.
Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua.
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.
Soldata: 24.000€-tik gorakoa.

MALGUKIAK FABRIKATZEKO MAKINETARAKO LANGILEA:
ZALDIBAR

Malgukiak fabrikatzeko makinen maneiua ikasteko langileak bilatzen dira.
Kontratu mota: Kontratu mugagabea.
Esperientzia: Ez da beharrezkoa.
Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua.
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.
Soldata: 18.000€ - 24.000€.
Jarrera eta inguruko bizilekua izatea baloratuko dira.

BARRUKO SAT TEKNIKARIA:
DURANGO

Egin beharreko lanak:
Makina berriak instalatzea eta martxan jartzea.
Bezeroei makinak maneiatzeko eta mantentzeko formakuntza ematea.
Instalatutako makinetatik datozen matxurak diagnostikatzeko eta konpontzeko beharrezkoak
diren jarduera guztiak egitea.
Formakuntza: Mekatronikako, elektrikako, elektronikako eta mekanikako goi-mailako modulua
edo LHII.
Lan-ordutegia: 08:00-13:00 eta 14:30-17:30.
Bidaiatzeko prest egotea: Bai.
Automobil propioa izatea: Enpresak automobila emango du asistentziak emateko.
Profila: Komunikatzeko gaitasuna. Diagnostikatzeko gaitasuna. Talde-lana.
Hizkuntzak: Ingelesa baloratuko da. B2 maila - erdia.

KANPOKO SAT TEKNIKARIA:
DURANGO

Egin beharreko lanak:
Instalatutako makinetan sortzen diren matxurak konpontzeko beharrezkoak diren jarduera guztiak
egitea (diagnostikoa, ordezko piezak bidaltzea, tokian bertan konpontzea, aholkularitza, etab.).
Osagaien zerrendak eta aurrekontuak egitea, matxurak konpontzeko.
Makina berriak instalatzea eta martxan jartzea.
Bezeroen deiei, mailei eta abarrei erantzutea.
Bezeroak (erabiltzaileak eta/edo banatzaileak) makinak maneiatzen eta mantentzen trebatzea.
Formakuntza: Erdi-mailako unibertsitate-titulazioa (ingeniaritza teknikoa) edo goi-mailako

modulua edo mekatronikako, elektrizitateko, elektronikako edo mekanikako LHII modulua.
Lan-ordutegia: 08:00-13:00 eta 14:30-17:30.
Bidaiatzeko prest egotea: Bai, atzerrira.
Profila: Komunikatzeko gaitasuna. Diagnostikatzeko gaitasuna. Talde-lana.
Hizkuntzak: Ingelesa B2 maila – erdia. Frantsesa eta/edo alemana jakitea baloratuko da.

MEKANIKARI MUNTATZAILEA:
ELGOIBAR

Egin beharreko lanak:
Trokelak muntatzeko lanak, mekanizazio-unitateak muntatzea, multzoak muntatzea.
Piezak fresatzea, hariztatzea, planeatzea, zulatzea eta torneatzea.
Planoak interpretatzea.
Esperientzia: Ahalik eta handiena.
Lanaldia: Lanaldi osoa.
Soldata: Gipuzkoako metal-hitzarmenekoa.

SOLDADURAKO TRESNAK MANTENTZEKO LANGILEA:
ERMUA

Egin beharreko lanak: Robotizatutako soldadura-zelulen eta horiei dagozkien tresnen mantentze
prebentiboa eta zuzentzailea hirugarrenen etxean.
Ezagutzak: Tornu eta fresatzeko makina konbentzionalekoak, planoen interpretaziokoak,
pneumatikakoak eta elektrizitatekoak.
Profila: Presentzia ona, talde-lanerako jarrera.
Kontratu mota: Obra eta zerbitzuaren araberako kontratua.
Esperientzia: 2 urte.

Lanaldia: Txandakako lanaldia.
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.
Soldata: 18.000€ - 24.000€.
Automobil propioa izatea: Bai.

MEKANIZAZIOKO TEKNIKARIA:
ERMUA

Egin beharreko lanak: CNC eta mekanizazio-zentroen (FANUC) inguruko piezen programazioa eta
mekanizazioa.
Formakuntza: Metalaren adarreko mekanizazioko erdi-mailako edo goi-mailako zikloa eta/edo
profesionaltasun-ziurtagiriak.
Ezagutzak: CNC tornua eta mekanizazio-zentroak.
Esperientzia: Gutxienez 3-5 urte.
Soldata: 19.000€ - 22.000€ gordin urtean.
Kontratu mota: Jardunaren arabera. Lan-egonkortasuna eskaintzen da.
Lanaldia: Astelehenetik ostiralera (06:00 - 14:00 edo 14:00 - 22:00).
Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa.

IKUSMEN ARTIFIZIALEKO TEKNIKARIA
GASTEIZ

Automatizazio-soluzioetan eta merkatuko liderretan aditua den enpresak, 30 urte baino
gehiagoko esperientzia duenak sentsoreen, ikusmen artifizialaren, neurketaren, metrologiaren,
trazabilitatearen, estatikaren eta industria-segurtasunaren bidez aplikazioak konpontzen, ikusmen
artifizialeko teknikari bat behar du.
Egin beharreko lanak:

Ikuspen artifizialeko aplikazioak baliozkotzea.
Txosten teknikoak eta lineako probak sortzea.
Ikusmen artifizialeko aplikazioak abian jartzea bezeroen instalazioetan.
Ikusmen artifizialeko aplikazioei buruzko prestakuntza ematea bezeroei.
Bezeroei saldu osteko euskarri teknikoa ematea.
Formakuntza: Automatizazioko eta robotikako edo sistema elektroniko eta automatizatuetako
goi-mailako formakuntza-zikloa. Formakuntza teknikoa eskaintzen da enpresaren kontura eta
karrera-plana.
Esperientzia: Gutxienez urtebeteko iraupena ikusmen artifizialeko aplikazioak programatzen eta
instalatzen.
Ezagutzak: Ikusmen artifizialekoak, automatizazio industrialeko osagaiak eta landa-busenak.
Hizkuntzak: Ingeles teknikoaren maila (probak administratuko dira).
Kontratu mota: Kontratu mugagabea.
Soldata: Balioaren arabera.
Lan-ordutegia: Astelehenetik ostegunera 08:00etatik 13:30etara eta 14:30etatik 18:00etara,
ostiraletan 08:00etatik 14:00etara.

MEKANIZAZIOKO LANGILEA:
AZPEITIA

Formakuntza: Fabrikazio mekanikoko produkzioa programatzeko formakuntza-zikloa.
Egoitza: Inguruan.
Profila: Jarrera ona eta lan egiteko gogoz.

MAKINERIAREN INSTALATZAILE ELEKTRIKOA:
ELGOIBAR

Egin beharreko lanak: Koadro elektrikoak kableatzea eta makineria instalatzea.
Kontratu mota: Ordezkapen kontratua.
Esperientzia: 2 urte.
Lanaldia: Lanaldi oso zatitua.
Bidaiatzeko prest egotea: Bai.
Soldata: 18.000€ - 24.000€.

FABRIKAZIOKO LANGILEA:
ERMUA

Hortzen sektorerako gehigarriak fabrikatzen dituen enpresak fabrikazioko langile bat behar du.
Egin beharreko lanak:
Makina prest jartzea.
Produkzio-prozesua kontrolatzea.
Neurketak egiaztatzea eta erregistratzea.
Makinen mantenimendu-lanak.
Fabrikatutako piezak identifikatzea eta faseetara eramatea.
Formakuntza: Mekanizazioko goi-mailako zikloa.
Ezagutzak:
Dekoletaje-makinak (tornuak, zitizen, star, tsugami).
TB-DECO programazio aurreratukoa edo ISO kodekoa. (Fanuc kontrola).
Neurtzeko tresnak erraztasunez maneiatzea.
Planoak interpretatzea.
Kalkulu-orriak erraztasunez maneiatzea (excel).
Esperientzia: Makina prestatzera ohituta dagoen pertsona (ahal dela dekoletajearen sektorean).
Lanaldia: Une honetan goizeko eta arratsaldeko txandarako izango da, baina epe laburrean 3
txandara pasatzeko asmoa dago.

-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

