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Lan poltsa 1 

 

ZABALIK DITUGUN LAN ESKAINTZAK  

 
Hauexek dira momentu honetan zabalik ditugun lan eskaintzak: 

 

 

- MEKANIZAZIO TEKNIKARIA: 

Formakuntza: Gutxienez mekanizazioko goi-mailako zikloa. 

Esperientzia: Gutxienez 5 urteko esperientzia mekanizazio-zentroetan. 

Egin beharreko lanak: Makinak prestatzea, mekanizatu eta gauzatu beharreko pieza 

osorik prest jartzea. 

Ezagutzak: Gaingiroko materialak, planoak eta kalitatea. 

Soldata: Jakintzaren arabera hitzartu beharrekoa. 

Profila: Gainditzeko asmoa duen pertsona, erantzukizun handiagoa duen goragoko 

lanpostu baterako lehen urratsa izango litzatekeelako. Eibar. 

 

- MARKAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA: 

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

Profila: 

Pertsona dinamikoa eta balioanizduna. 

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, 



 
 
 
 

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 2 

 

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. 

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. 

 

- ENPRESAKO ERAIKINEKO INSTALAZIOAK ETA MAKINERIA MANTENTZEKO ETA 

KONPONTZEKO LANETARAKO LANGILEA: 

Egin beharreko lanak: Mantentze-eragiketak egitea zehaztutako planari jarraituz 

(prebentziokoa), eta eguneroko bizitzan gertatzen diren ezustekoak eta larrialdiak 

konpontzea eta jardutea. 

Formakuntza: Mekanika-elektrizitatea. 

Esperientzia: Bai, mantentze-lan industrialetan. 

Automobil propioa izatea: Ez da beharrezkoa. Eibar. 

 

- ITURGINTZAKO ETA/EDO FRIGORISTA ETA KLIMATIZAZIOKO MANTENTZE-

LANETARAKO LANGILEA: 

Egin beharreko lanak: Eraikineko instalazioak modu integralean mantentzea, 

iturgintzan eta/edo klimatizatze-frigoristan espezializatuta. Ekintza zuzentzaileak eta 

instalazio berriak egitea Debabarrena ESI-an. 
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Lan poltsa 3 

 

Baloratu beharreko baldintzak: 

Iturgintzako titulazioa. 

Erdi-mailako edo goi-mailako LH hozteko eta girotzeko instalazioetan edo 

antzekoetan. 

Laneko arriskuen prebentzioari buruzko formakuntza. 

Legionella ikastaroa. Debabarrena. 

 

- MANTENTZE ELEKTRIKOKO TEKNIKARIA: 

Elektriko puru bat behar da. 

Gutxienez 2 urteko esperientzia matxuren mantentze-lanetan, ahal bada, metal eta 

automobilgintzako fabriketan. 

S7-ren maila altua, ez da programaziorik behar, baina bai diagnostiko-mailan. 

Elgoibar inguruan bizitzea. 

Lan-ingurunean harreman pertsonalak izateko erraztasuna. 

Kontratu mota: Obra eta zerbitzuaren kontratua. 

Esperientzia: 2 urte. 

Lanaldia: Txandakako lanaldia. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Soldata: 24.000€-tik gorakoa. 

Automobil propioa izatea: Bai. Elgoibar. 

 

- INDUSTRIA-MANTENTZE-LANETAKO TEKNIKARIAK: 

Esperientzia frogatua eta ezagutza PLC-en programazioan, hala nola OMROM, 

Siemens, etab. 

Lantokiak Eskoriatzan eta Ajangizen daude. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 

Esperientzia: 3 urte baino gehiago. 

Lanaldia: Txandakako lanaldia. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Soldata: 24.000€-tik gorakoa. 

Automobil propioa izatea: Bai. Derio. 
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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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