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Lan poltsa 1 

 

ZABALIK DITUGUN LAN ESKAINTZAK  

 
Hauexek dira momentu honetan zabalik ditugun lan eskaintzak: 

 

 

- MUNTATZAILE MEKANIKOA: 

Egin beharreko lanak: 

CNC tornuen osagai mekanikoak muntatzea eta doitzea, ezarritako arauen eta 

prozeduren arabera. 

Formakuntza eta esperientzia: 

Batxilergoko titulua eta mekatronikako goi-mailako titulua duten pertsonak, 

esperientzia dutenak edo ez. 

Mekatronikako erdi-mailako eta goi-mailako titulua duten pertsonak, esperientzia 

dutenak edo ez. 

Osagai mekanikoak muntatzeko eta doitzeko lanetan esperientzia frogagarria duten 

pertsonak. 

Trebetasunak eta jarrerak: 

Pertsona osoak eta zintzoak behar dira, talde-lanerako prest daudenak eta helburuak 

lortzeko orientazioa dutenak, lan-giro ona lortzen laguntzeko. 

Zorroztasuna eta lan-diziplina behar dira ezarritako prozedurak betetzeko. 

Lanaldia: Lanaldi osoa. 

Kontratu mota: Hasiera batean aldi baterakoa izango da, eta mugagabe bihurtuko da 

lanpostura egokitzeko aldia igaro ondoren. 

Soldata: Hautagaiaren balioaren arabera. 

Enpresan lanbidean gora egiteko eta hazteko aukera eskaintzen da. Mallabia. 

 

- FRESATZAILEA ETA ARTEZLEA: 

Egin beharreko lanak: 

Tornua serie ertainak mekanizatzeko prestatzea: Erremintak doitzea, tresnak 

muntatzea, programak kargatzea eta makina elikatzea. 

Makinaren oineko dimentsio-kontrola, metrologia-tresnak erabiliz eta kontrol-

jarraibideei jarraituz. 

Pieza berriak planteatzea eta programatzea, amarratzeko, tresnak hautatzeko, 

programatzeko eta kalitatea kontrolatzeko ezarritako prozedurei jarraituz. 
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Lan poltsa 2 

 

Formakuntza eta esperientzia: 

Batxilergoko titulua eta fabrikazio mekanikoko goi-mailako titulua duten pertsonak, 

esperientziarekin edo esperientziarik gabe. 

Fabrikazio mekanikoko erdi-mailako eta goi-mailako titulua duten pertsonak, 

esperientziarekin edo esperientziarik gabe. 

CNC tornuen mekanizazio- eta programazio-lanetan esperientzia frogagarria duten 

pertsonak. 

Trebetasunak eta jarrerak: 

Taldean lan egiteko eta helburuak lortzeko joera duten pertsona osoak eta zintzoak. 

Zorroztasuna eta lan-diziplina behar dira ezarritako prozedurak betetzeko. 

Lanaldia: Lanaldi osoa. 

Kontratu mota: Hasiera batean aldi baterakoa izango da, eta mugagabe bihurtuko da 

lanpostura egokitzeko aldia igaro ondoren. 

Soldata: Hautagaiaren balioaren arabera. 

Enpresan lanbidean gora egiteko eta hazteko aukera eskaintzen da. Elorrio. 

 

- EGURRA-ALTZARIAK AROTZERIAREN SEKTORE TEKNIKOKO LANGILEA: 

Egin beharreko lanak: 

Altzariak zatikatzea eta mekanizatzea Polyboard programaren bidez. 

Ez da beharrezkoa programa erabiltzen jakitea, planoak interpretatzera eta datuak 

ordenagailu batean edo antzekoetan sartzera ohituta egon behar da. 

Beharrezkoa da oinarrizko mailan autocad eta excel erabiltzen jakitea. 

Positiboki baloratzen da hautagaia hurbil bizitzea. Mutriku. 

 

- INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOETAKO TEKNIKARIA: 

Kontratu mota: 3 hilabeteko probaldia eta mugagabea aldia gaindituz gero. 

Esperientzia: 2 urte. 

Lanaldia: Lanaldi osoa. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai. 

Soldata: 18.000€ - 24.000€. Bizkaiko metaleko hitzarmenaren arabera. Hobekuntzak 

jarreraren eta ekimenaren arabera. 

Gidabaimena: Bai, B motakoa. 

Automobil propioa izatea: Bai. Berriatua. 

 

- 2. MAILAKO ELEKTRIKARI OFIZIALA: 

Kontratu mota: Obra eta zerbitzuko kontratua. 
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Lan poltsa 3 

 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Lanaldia: Lanaldi trinkoa. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Soldata: 12.000€ - 18.000€. Eibar. 

 

- CNC PERFILADOREKO LANGILEA: 

Ezagutza aurreratuak behar dira CAD, Autodcad, Solidedge, etab.etan. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Lanaldia: Txandakako lanaldia. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Soldata: 12.000€ - 18.000€. 

Automobil propioa izatea: Bai. Eibar. 

 

- TENTSIO BAXUKO INDUSTRIA-INSTALAZIOETAKO ETA LINEA AUTOMATIKOEN 

KABLEATUKO TEKNIKARIA: 

Egin beharreko lanak: 

Indarra, argiak, ahotsa eta datuak pabiloietan, merkataritza-lokaletan. 

Makina konbentzionalen eta automatikoen mantentze-lanak eta konponketak. 

Linea automatikoen kableatua. 

Laneko zelulak automatizatzea. 

Automatak eta erregulazio-sistemak programatzea. 

Formakuntza zikloa: 

Instalazio elektrikoak eta automatikoak, erdi-maila. 

Mekatronika industriala, goi-maila. 

Automatizazio eta robotika industriala, goi-maila. 

Kontratu mota: Praktikaldiko kontratua, bilatzen den profilerako pertsona balioduna 

dela jakin arte; hala balitz, geratzeko aukera asko izan ditzake. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa, lan egiteko gogoa, lankide ona, ekimena eta ikasteko 

gogoa duen jendea bilatzen da. 

Lanaldia: Mota guztietakoa izan daiteke; jarraitua, zatitua, goizekoa, arratsaldekoa, 

gauekoa eta asteburukoa. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai. 

Soldata: Elkarrizketaren ondoren hitzartu beharrekoa. 

Automobil propioa izatea: Gidabaimena bakarrik beharko litzateke, automobilak 

enpresak ditu. Eibar. 



 
 
 
 

Herri Onurako Izaera Emandakoa | Declarada de Utilidad Pública 

Isasi, 36 | 20600 Eibar (Gipuzkoa) | Tfno. 943 20 32 44 | elkartea@armeriaeskola.eus | www.armeriaeskola.eus  

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

 
 

Lan poltsa 4 

 

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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