
 

 

 

MANTENTZE-LANETAKO LANGILEA: 

 IURRETA  
 
Egin beharreko lanak: 

Mantentze zuzentzailearen balizko matxurak konpontzea. 

Mantentze prebentiboa. 

Produktu-adikzioa. 

Garbiketa orokorra eta linearen egokitzapena. 

Formakuntza: Mantentze-lanetako erdi-mailako edo goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: Iturgintzan, elektrizitatean, pneumatikan, hidraulikan eta mekanika orokorrean. 

Esperientzia: Gutxienez urtebetekoa mantentze-lanpostuan. 

Lanaldia: Goizeko eta arratsaldeko 8 orduko txandetan. 

 

CNC FANUC TORNULARIA: 

 IURRETA  
 
Egin beharreko lanak: Pieza labur konplexuen serieak egitea presio altuko hidraulikarako. 

Formakuntza: Fabrikazio mekanikoko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 

Lanaldia: Goizeko eta arratsaldeko lanaldia txandetan. 

Soldata: Izangaiaren profilaren araberakoa izango da. 



 
 

 

SAT TEKNIKARIA: 

 EIBAR  

 
Egin beharreko lanak: 

Bezeroarentzako telefono bidezko arreta. 

Lantegiko tresneria konpontzea. 

Bezeroaren etxean tresneria, konponketak eta mantentze prebentiboak abian jartzea. 

Formakuntza: Ekipo industrialak mantentzeko erdi-mailako edo goi-mailako formakuntza-zikloa 

edo antzekoak (elektronikoa, hidraulikoa, kimikoa, automatizazioa eta kontrola). 

Ezagutzak: Informatikan, PLC-SCADA, etab. Ur-tratamenduen eta tratamendu industrialen 

prozesuei buruzko ezagutzak izatea baloratuko da. 

Esperientzia: Instalazio hidraulikoetan edo antzeko lanpostuetan edo antzeko enpresetan aldez 

aurretik esperientzia izatea baloratuko da. 

Hizkuntzak: Ingelesean ezagutzak izatea baloratuko da. 

Profila: 

Bisitetan zein telefono eta idatzizko komunikazioetan bezeroari tratu bikaina ematen dion 

pertsona. 

Antolatzeko, dokumentuak kudeatzeko eta bezeroak kudeatzeko gaitasuna duen pertsona. 

Ikasteko gaitasuna, etengabeko formakuntza eta talde-lana duen pertsona. 

Lanaldia: Lanaldi osoa. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai. 

Inkorporazioa: Berehalakoa. 

 

MEKANIZAZIO-ZENTROKO LANGILEA: 

 ELGOIBAR  
 
Egin beharreko lanak: 

Mekanizazio-zentroak maneiatzea. 

Piezak zehaztapenen arabera mekanizatzea, produktuaren kalitatea kontrolatuz. 



 
 

 

Formakuntza: Mekanizazio bidezko produkzioko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: 

Planoak interpretatzen. 

Autokontrolerako neurketa-tresneria maneiatzen. 

Ebaketa-erremintetan. 

Prebentziozko mantentze-lanak egiten. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Profila: Jarrera proaktiboa eta ikasteko gogoa duen pertsona. 

Kontratu mota: Praktikaldiko kontratua, amaitzean kontratu mugagabea egiteko aukerarekin. 

Kontratuaren iraupena: Urtebetekoa, hilabeteko probaldiarekin. 

Lanaldia: Lanaldi osoa txandaka. 

Soldata: 24.800€, gehi txanda-plusa. 

 

MEKANIZAZIOKO LANGILEA: 

 ELGOIBAR  
 
Egin beharreko lanak: Hainbat CNC makinatan ekoiztea, zerra-eragiketak, bigarren eragiketak, 

etab. 

Formakuntza: Mekanizazioko erdi-mailako formakuntza-zikloa. 

Esperientzia: Urtebetekoa. 

Kontratu mota: Obra- eta zerbitzu-kontratua. 

Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua. 

Soldata: 18.000€ - 24.000€. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

 

PRODUKZIO DEPARTAMENTUAREN LAGUNTZAILEA: 

 DEBA  
 
Egin beharreko lanak: Produkzioko enkargatuari eguneroko lanetan laguntzea, eta aldi berean, 



 
 

 

ofizina teknikoko lana ere aurrera ateratzea. 

Formakuntza: Mekanizazio bidezko produkzioko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Esperientzia: Baloratuko da. 

Lan-ordutegia: Astelehenetik ostiralera 07:30 - 16:00. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

Soldata: 1.200€ neto hilean inguru. 

Automobil propioa izatea: Bai. 

 

CNC TORNURAKO LANGILEA: 

 SORALUZE  
 
Egin beharreko lanak: Programazioa, erraminta prestakuntza, planoen interpretazioa, neurketa 

tresnak eta erraminten zorrozketa. 

Formakuntza: Fabrikazio mekanikoko goi-mailako zikloa. 

Esperientzia: Gutxienez 3 urtekoa egin beharreko lanetan. 

Profila: Pertsona dinamikoa eta arduraduna. 

 

LASER BIDEZKO PROZESU AURRERATUETAKO TEKNIKARIA: 

 DEBA  
 
Egin beharreko lanak: Soldatu beharreko piezekin zelula elikatzea. 

Formakuntza: DBH-ko gutxieneko formakuntza, baina formakuntza teknikoa izatea baloratuko da. 

Enpresak enpresaren laser teknologiei buruzko formakuntza emango du (soldadura, tenplaketa, 

laser bidezko kargak, metalezko gehigarrien fabrikazioa). 

Esperientzia: Industria-arloko esperientzia desiragarria. 

Profila: Ikasteko gogoa duen pertsona. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea, 15 eguneko probaldiarekin. 

Lanaldia: Txandakako lanaldia. 

Automobil propioa izatea: Bai. 



 
 

 

PRODUKZIOAREN PROGRAMAZIOKO TEKNIKARIA: 

 BERRIZ  
 
Egin beharreko lanak: 

Produkzio-prozesu osoan esku hartzen duten makinen produkzio-denborak hartu eta egiaztatzea. 

Softwarean hartutako datu guztiak (denborak, parametroak, etab.) sartzea eta eguneratzea, eta 

horretarako, enpresak produkzio-prozesua irakatsiko du, baita piezak osorik fabrikatzean bertan 

esku hartzen duten makina guztiak ere. 

Laneko arriskuen prebentzioan eta ingurumenaren kudeaketan laguntzea. 

Formakuntza: Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioko goi-mailako formakuntza-

zikloa edo baliokidea. 

Ezagutzak: CNC inguruko programazioan eta CAD software-aren erabileran, ahal dela AutoCAD. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Hizkuntzak: Ingelesa. 

Kontratu mota: Obra eta zerbitzuko kontratua, mugagabea izateko aukerarekin. 

Lanaldia: Lanaldi oso trinkoa. 

Bidaiatzeko prest egotea: Ez da beharrezkoa. 

 

BARRUKO TEKNIKARIA: 

 URRETXU  
 
Egin beharreko lanak: 

Bezeroei saltzeko eskaintzak eta erosteko eskaerak egitea. 

Enpresako bezeroentzako eta komertzialentzako laguntza teknikoa. 

Bezeroen eskaerak eta albaranak kudeatzea. 

Bezeroei arreta telefonikoa eta aurrez aurrekoa ematea dendan, eta garraio-agentziei arreta 

ematea. 

Eskaerak prestatzea, biltegian materialak jasotzea eta inbentarioak egiten laguntzea. 

Inbentarioak egiteko aholkularitza teknikoa eta laguntza. 



 
 

 

Zerbitzuko gorabeherak konpontzea. 

Formakuntza: Automatizazio eta robotika industrialeko goi-mailako formakuntza-zikloa. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Kontratu mota: Kontratu mugagabea. 

Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua. 

Soldata: 18.000€ - 24.000€. 

Automobil propioa izatea: Ez da beharrezkoa. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai. 

 

SISTEMEN MANTENTZE-LANETAKO TEKNIKARIA: 

 EUSKAL HERRIA  
 
Egin beharreko lanak: 

Sukurtsalei eta bezeroei arazoak konpontzeko eta bezeroen instalazioetan makinak mantentzeko, 

konpontzeko, berreraikitzeko, instalatzeko eta martxan jartzeko laguntza egokia bermatzea. 

Bezeroei formakuntza ematea gure sistemen mantentzearekin eta eragiketarekin lotutako 

funtsezko puntuetan. 

Bezeroei telefono bidezko zerbitzu teknikoa ematea etxean telelanean ari direnean. 

Formakuntza: Ahal dela elektrikoa/elektroteknikoa. Sistemekin lan egiteko beharrezkoak diren 

gaitasunak eskuratzeko hasierako formakuntza bermatzen da. 

Ezagutzak: 

Eskema elektrikoak, hidraulikoak eta pneumatikoak irakurtzeko/interpretatzeko gaitasuna. 

Muntaia mekanikoko trebetasunak. 

Esperientzia: Antzeko lanpostu batean, ahal dela ekipo eta makineria industriala fabrikatzen edo 

mantentzen duten enpresetan. Esperientzia seinale-probak, neurketak eta zirkuitu elektrikoak 

egiten. 

Profila: Problemak ebaztea, bezeroarenganako orientazioa eta ekimen-zentzua. 

Hizkuntzak: Gaztelania arina eta ezinbesteko maila ertaina ingelesean. 

Automobil propioa izatea: Ez da beharrezkoa, enpresako automobila ere badute beren 

erabilerarako. 



 
 

 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai, denboraren %80 baino gehiago, batez ere lurralde nazionalean. 

Gainerako denbora telelanekoa izango da etxean, eta telefono-zerbitzu teknikoko eta back-

officeko funtzioak izango ditu. 

Lantokia: Desplazamendua eta ohiko lana lurralde nazional osoko eta Portugaleko bezeroen 

instalazioetan, telelanaren oinarri puntualarekin etxean (Euskal Herrian). 

 

BARRUKO AUTOMATIZAZIOKO MERKATARITZA-TEKNIKARIA: 

 ARRASATE  
 
Egin beharreko lanak: Funtzio komertzialak automatizazio industrialeko produktuetan: 

Automatak, askotariko abiadura-adarrak, koadro elektrikoetako materiala.  

Formakuntza: Automatizazio eta robotika industrialeko edo elektrizitate eta elektronikako goi-

mailako formakuntza-zikloa. 

Ezagutzak: Automatizazioan, elektrizitatean, elektronikan, pneumatikan, robot kolaboratiboak, 

tresnak, AGV-ak, etab. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa, baina gomendagarria da gutxienez 2 urteko esperientzia izatea 

merkataritza-lanetan. 

Profila: Gaitasun komertziala, jarrera eta enpresan lan egiteko eta hazteko gogoa duen pertsona. 

Automobil propioa izatea: Bai. 

Bidaiatzeko prest egotea: Bai. 

 

CNC TORNUETAKO PRESTATZAILEA-PROGRAMATZAILEA: 

 IURRETA  
 
Formakuntza: Mekanizazioko erdi maila edo fabrikazio mekanikoko goi maila. 

Esperientzia: Bai, mekanizazio-zentroak edo CNC tornuak programatzen. 

Lanaldia: Lanaldi trinkoa. 

Lan-ordutegia: Goizez eta arratsaldez, txandaka. Astelehenetik ostegunera 06:00 - 14:00 edo 

14:00 - 22:00, eta ostiraletan 06:00 – 13:00 edo 13:00 - 20:00. 



 
 

 

Soldata: Balioaren eta esperientziaren arabera hitzartu beharrekoa. 

 

MUNTAIA-TEKNIKARIA: 

 HOLANDA  
 

Egin beharreko lanak: 

Erdieroaleen industriarako makina konplexuak muntatzea. 

Moduluak eta sistemak ezarritako denboran eta ezarritako kalitate-eskakizunen arabera 

muntatzea. 

Marrazki teknikoekin eta/edo produkzioko dokumentazioarekin lan egitea. 

Produktuen neurketaren eta erregistroaren arduraduna izatea eta horien kalitateaz arduratzea. 

Formakuntza: Fabrikazioko edo mekatronikako goi-mailako formakuntza-zikloa edo ingeniaritza 

mekanikoa. 

Esperientzia: Nahiago da makinetan edo autoetan muntaia mekanikoan esperientzia praktikoa 

izatea. 

Profila: 

Teknologiarekiko kidetasuna duen pertsona. 

Taldeko jokalaria eta komunikaziorako indartsua izatea. 

Proaktiboa izatea eta sailaren garapenean pentsatzea. 

Herbehereetara joatea gustatuko litzaiokeen pertsona. 

Teknikari praktikoaren lana gutxienez 2 urtez egiteko prest egotea. 

Honako hauek eskainiko dira: Etxebizitza egoki bat bilatzeko laguntza, holandar ikastaroak, 

garapen pertsonalerako programaren formakuntza eta nazioarteko beste langile batzuekin 

harremanetan jartzeko hainbat jarduera sozial. 

 

MEKANIKAKO TEKNIKARIA: 

 ANTZUOLA  
 

Balio anitzeko eta jarrera oneko pertsona bat behar da, ezagutza mekanikoak eta elektrikoak 

dituena. 



 
 

 

Formakuntza: LH-ko ikasketak amaitzea baloratuko da. 

Esperientzia: Ez da beharrezkoa. 

Lanaldia: Lanaldi osoa zatitua. 

 

-- 

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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