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BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO Nº 84 - 31/03/2.016 

ENXEÑEIRO TECNICO/INDUSTRIAL 
(31-03-2016) 

ENXEÑEIROS/AS (PONTEVEDRA) 
(31-03-2016) 

Publicada 
en: 

www.infojobs.net 
Publicada 
en: 

www.infojobs.net 

Localidade: A Coruña, A Coruña Localidade: Vigo, Pontevedra 

Descrición: Enxeñeiro Técnico/Industrial Para 
Desenvolver Proxectos De Instalacións 

De Climatización e Aire Acondicionado. 

Descrición: EXCLUSIVAS IMANARA 
Seleccionamos para Importante 

Empresa situada en Pontevedra, 
diferentes postos de Enxeñeiros, para 
realizar Enxeñaría Básica e de Detalle, 
en diferentes campos: Mecánica, 
Electricidade, e Instrumentación e 
Control. 
As funcións a realizar son relativas á 
función, dependendo da disciplina 
especifica: planificación de proxectos e 
obras, realización de cálculos, 
elaboración de informes, 
documentación as built, etc. 

Requisitos: Estudos mínimos: 
Ciclo Formativo Grado Superior 
Experiencia mínima: 
Polo menos 3 anos 
Requisitos mínimos: 
Coñecementos e Experiencia: 
Experiencia en Desenvolvemento de 
Proxectos de Climatizacion e Aire 
Acondicionado Sector Hospitalario, 
Industria. 

Requisitos: Estudos mínimos: 
Enxeñeiro Técnico 
Experiencia mínima: 
Máis de 10 anos 
Imprescindible residente en Provincia 
Posto Vacante 
Requisitos mínimos: 
Deberase aportar máis de 10 anos de 
experiencia en plantas de papelería, 
químicas ou enerxía. 

Contacto: http://www.infojobs.net/ Contacto: http://www.infojobs.net/ 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/a-coruna/ingeniero-tecnico-industrial/of-ia1d49170ab4a3fa76ff7d3d369c81e
http://www.infojobs.net/vigo/ingenieros-pontevedra/of-ia17977d9494d089a661027b42d493f
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ENXEÑEIRO ELÉCTRICO OFICINA TECNICA 
(31-03-2016) 

RESPONSABLE DE PROXECTOS 
(DESENROLO DE FUNDAS) 

(30-03-2016) 

Publicada 
en: 

www.infojobs.net 
Publicada 
en: 

www.trabajos.com 

Localidade: Bergondo, A Coruña Localidade: Vigo, Pontevedra 

Descrición: ANERPRO ENERGIA Y PROCESO 
Buscamos un profesional, novo e 
dinámico, titulado en Enxeñaría 
Industrial ou equivalente, con máis 5 
anos de experiencia en 
responsabilidades de Oficina Técnica-
Comercial de Instalacións Eléctricas e 
de Automatización e Control, 
prioritariamente a nivel industrial, para 
incorporarse na nosa Oficina Técnica de 
Madrid ou A Coruña, coas seguintes 
responsabilidades: 
- Introducir a actividade eléctrica na 
empresa, a todos os niveis: Deseño, 
cálculos, tempos, Prevención, 
Procedementos de calidade, etc. 
- Realizar as ofertas e estudos previos, 
a nivel técnico e económico. 
- Desenvolver no seu caso, xunto ao 
resto de Enxeñeiros da Oficina Técnica, 
a enxeñaría de detalle necesaria para a 
fase de execución. 
- Interlocución técnica cos clientes, 
provedores e fabricantes. 
- Desenvolvemento dos métodos e 
documentos internos necesarios, para a 
optimización das ofertas e proxectos, a 
todos os niveis. 
- Desenvolvemento dos procedementos 
afectos de Prevención, Calidade, Medio 
ambiente. 
Perfil de Competencias: 
- Marcada orientación a resultados.  
- Forte proactividade e dinamismo.  
- Marcada orientación ao cliente.  
- Alta capacidade de relacións 
interpersoais e de interlocución  
- Traballo en Equipo. 

Descrición: Ega Consultores selecciona para 
importante empresa do sector de 
automoción un/a RESPONSABLE DE 
PROXECTOS (Desenvolvemento de 
fundas) 
Principais funcións: 
- Participar na definición e aprobación 
dos Pregos de Condicións e cadernos de 
cargas de produto e de medios para a 
súa aceptación ou rexeitamento. 
- Dirixir o deseño de novos produtos e 
organizar e planificar os Proxectos. 
- Dirixir o Deseño de Procesos, 
definición do Plan de Control e Amfe. 
- Dirixir a industrialización de Produtos 
novos ou modificados. 
- Relación funcional con: Enxeñeiros 
residentes 

Requisitos: - Enxeñeiro Industrial ou formación 
equivalente.  
- Experiencia de máis de 5 anos en 
responsabilidades de Oficina Técnica 
e/ou comerciais en proxectos eléctricos 
en plantas industriais, enerxía, servizos 
enerxéticos e/ou instalacións 
electromecánicas. 
- Amplo coñecementos da normativa 
vixente, procedementos, rendementos, 
principais actores do mercado, etc. 
- Familiarizado con norma de calidade 
ISO 9000 
- Dominio do Inglés, valorando o 
coñecemento doutro idioma adicional. 
- Dispoñibilidade para viaxar a nivel 
nacional e internacional. 
- Usuario avanzado de ferramentas 
informáticas. 

Requisitos: - Titulación en Enxeñaría Técnica, 
Superior, Grado en Enxeñaría 
- Experiencia en posto similar como 
Responsable de Proxectos en empresa/s 
de automoción, preferentemente 
relacionadas coa rama téxtil 
- Experiencia en deseño e 
industrialización de patróns con 
programas de deseño (Lectra) a partir 
de debuxos en 3 D (Catia, 
Unigraphics,...) 
- Capacidade para utilizar programas de 
dixitalización de persoais e optimización 
de marcadas de corte (Audaces, Lectra) 
- Valoraranse coñecementos de 
máquinas de costura para tapicerías de 
automóbil e de programación de 
máquinas de corte 
- Nivel alto en comunicación oral e 
escrita dos idiomas Inglés e Alemán 
- Dispoñibilidade para viaxar. 

Contacto: http://www.infojobs.net/ Contacto: https://www.trabajos.com/ 

http://www.infojobs.net/
http://www.trabajos.com/
http://www.infojobs.net/bergondo/ingeniero-electrico-oficina-tecnica/of-i26d8bb1b984aea9fc8f2c0ac99648e
https://www.trabajos.com/ofertas/1194340321/responsable-de-proyectos-desarrollo-de-fundas-/
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ENXEÑEIRO/A DE MÉTODOS 
(29-03-2016) 

ENXEÑEIRO ELECTRICO OU ELECTROMECANICO 
(28-03-2016) 

Publicada 
en: 

galejobs.com 
Publicada 
en: 

www.infojobs.net 

Localidade: O Porriño, Pontevedra Localidade: A Coruña, A Coruña 

Descrición: VIZA AUTOMOCION, S.A.U. precisa 
incorporar un/ha enxeñeiro/a de 
métodos. 
As súa función será dar soporte técnico 
á definición e seguimento do Método de 
produción establecido para cada 
produto (lay out, tempos, fluxos de 
materiais). 
 

Descrición: EMSA GRUPOS ELECTROGENOS S.L. 
Ocuparase da xestión técnica na 
empresa e de aclarar todas as dúbidas 
que tanto os técnicos como os 
comerciais poidan ter no seu traballo. 
Poderá acceder ás probas dos grupos 
electróxenos en planta ou no lugar onde 
estean situados para a súa fabricación e 
probas. 

Requisitos: ESTUDOS MÍNIMOS: enxeñeiro/a. 
EXPERIENCIA MÍNIMA: métodos. 
Tempos. 
REQUISITOS DESEXADOS: experiencia 
no sector de automoción. 

Requisitos: Estudos mínimos: 
Ciclo Formativo Grado Medio 
Experiencia mínima: 
Polo menos 4 anos 
Requisitos mínimos: 
control do inglés falado e escrito  
amplos coñecementos dos grupos 
electróxenos  
valorable nivel de francés e turco 

Contacto: http://galejobs.com/ Contacto: http://www.infojobs.net/ 

TÉCNICO EN EFICIENCIA ENERXÉTICA 
(27-03-2016) 

ENXEÑEIRO/A CALIDADE 
(23-03-2016) 

Publicada 
en: 

www.ceg.es (Instituto Tecnolóxico de 
Galicia) 

Publicada 
en: 

www.infojobs.net 

Localidade: A Coruña Localidade: Ferrol, A Coruña 

Descrición: Experiencia de 3 anos nalgún dos  
seguintes campos: auditorías 
enerxéticas, elaboración de informes e 
toma de datos en planta, simulación 
enerxética de edificios con Design 
Builder ou Energy Plus, rehabilitación 
enerxética de edificios, implantación de 
sistemas de medición e control de 
parámetros enerxéticos (monitorización 
enerxética), ciclo da vida da biomasa. 
Funcións. realización de estudos de 
optimización enerxética en industria e 
edificación, simulación enerxética de 
edificios con software de simulación 
dinámica, monitorización e control de 
parámetros enerxéticos en planta e 
elaborar candidaturas de I+D no ámbito 
da Enerxía a nivel rexional, nacional e 
internacional. 

Descrición: Temporal Quality ETT selecciona para 
importante empresa do sector 
Siderometal situada na zona de Ferrol 
un: 
Enxeñeiro/a de Calidade 
Integrado no Departamento de Calidade 
a súa misión será: 
· Mantemento da documentación do 
sistema de xestión de calidade ISO 
9001 e ISO 14001 
· Realización de auditorías internas. 
· Xestión das incidencias de calidade 
tanto internas como con clientes e 
provedores. Rexistro, documentación e 
análise das mesmas e seguimento. 
· Elaboración de plans de inspección 
para os proxectos a realizar que o 
requiran. 
· Participación activa en mellóraa 
continua na empresa.  
· Comunicación co cliente en todos 
aqueles aspectos relativos á calidade 
dos produtos ou proxectos (envío de 
certificados de materiais, rexistros, etc.) 
· Posibles desprazamentos esporádicos 
a clientes e/ou provedores. 

Requisitos: Perfil: Enxeñería (Grao/Superior/ 
Técnica). Formación complementaria no 
ámbito técnico e xestión de proxectos. 
Dispoñibilidade para residir na Coruña 
ou entorno. 

Requisitos: Requisitos mínimos 
Requisitos mínimos: 
· Enxeñeiro Técnico  
· Experiencia en Departamento de 
Calidade en empresas do sector naval. 
· Coñecemento de procesos de 
fabricación do metal e de soldadura. 
· Inglés. 

Contacto: Dirixir CV a rrhh@itg.es Contacto: http://www.infojobs.net/ 

http://galejobs.com/
http://www.infojobs.net/
http://galejobs.com/oferta/ingeniero-a-de-metodos_666
http://www.infojobs.net/a-coruna/ingeniero-electrico-electromecanico/of-i90f03eb6be40159a4812f29d43f3ee
http://www.ceg.es/
http://www.infojobs.net/
mailto:rrhh@itg.es
http://www.infojobs.net/ferrol/ingeniero-calidad/of-i8aa8f98b3f4acdb75fa94e87826b7b
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ENXEÑEIRO TÉCNICO PARA DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS 

(21-03-2016) 

ENXEÑEIRO/A PARA PLANIFICAR PRODUCCION 
(21-03-2016) 

Publicada 
en: 

www.infojobs.net 
Publicada 
en: 

www.infojobs.net 

Localidade: Santiago de Compostela, A Coruña Localidade: Padrón, A Coruña 

Descrición: GRUPO P&A (www.grupo-pya.com),  
selecciona para importante empresa do 
sector metal situada en Santiago de 
Compostela un/a: 
ENXEÑEIRO TÉCNICO PARA 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
Dependendo da dirección de compras, 
as súas principais funcións serán: 
1.Procura, seguimento, avaliación e 
mantemento da carteira de provedores. 
Análise e valoración dos mesmos. 
2.Xestión e seguimento de incidencias 
relacionadas con provedores. 
3.Procura de materiais e produtos 
alternativos. 
4.Apoio ao departamento de compras. 
5.Participación en proxectos internos. 

Descrición: STAC, industria líder en fabricación de 
elementos e accesorios para a industria 
e construción, necesita incorporar ao 
seu departamento de produción un 
TÉCNICO DE PLANIFICACION. 
As súas funcións consistirán en: 
- Elaboración do plan de produción da 
empresa. 
- Planificar e garantir os recursos 
necesarios para a consecución dos plans 
de produción definidos, acordes ás 
previsións de pedidos. 
- Propoñer melloras no sistema de 
xestión da planificación, 
aprovisionamento e pedidos. 
-Xestionar os stocks de materias primas 
e os accesorios para asegurar o seu 
dispoñibilidade en termos de tempo, 
calidade e cantidade. 
-Seguimento diario do cumprimento das 
previsións e corrección das desviacións. 

Requisitos: 1.Formación a nivel de enxeñaría 
industrial, desexable mecánica e/ou 
eléctrica. 
2.Valorarase experiencia no sector 
automoción e/ou naval. 
3.Disponibilidad para viaxar. 
4.Será valorable experiencia en 
departamentos de compras. 
5.Nivel alto de inglés, valorándose 
positivamente o coñecemento doutros 
idiomas. 
Só se contestarán a aqueles candidatos 
que cumpran cos requisitos esixidos. 

Requisitos: -Enxeñaría Técnica Industrial ou 
Enxeñaría Superior, especialidade en 
Organización 
- Aportar polo menos experiencia de 
dous anos desempeñando funcións 
similares, valorarase positivamente 
experiencia no sector industrial. 
Buscamos unha persoa resolutiva, con 
elevada capacidade de planificación e 
de anticipación aos problemas, con 
ganas de desenvolverse 
profesionalmente dentro da empresa 

Contacto: http://www.infojobs.net/ Contacto: http://www.infojobs.net/ 

ENXEÑEIRO DE DESEÑO CATIA V5 
(AUTOMOCIÓN) 
(21-03-2016) 

INSPECTOR/A INSTALACIÓNS EDIFICACIÓN 

(21-03-2016) 

Publicada 
en: 

www.infojobs.net 
Publicada 
en: 

www.infojobs.net 

Localidade: Vigo, Pontevedra Localidade: A Coruña, A Coruña 

Descrición: ALTEN Ingeniería Madrid 
Seleccionamos un Enxeñeiro Industrial 
con seis meses de experiencia en 
deseño con Catia V5, en proxectos do 
sector automoción.  
Para incorporarse nun proxecto estable 
en Vigo, 
Imprescindible nivel alto de francés. 

Descrición: Multinacional líder inicia proceso de 
selección para a incorporación na súa 
delegación da Coruña, un/a Inspector/a 
de Instalacións. 
Buscamos un Arquitecto técnico/ 
superior ou Enxeñeiro Industrial con 
experiencia en Inspección de 
Instalacións en Edificación ou Asistencia 
Técnica en Edificación. 

Requisitos: Estudos mínimos: 
Enxeñeiro Técnico 
Experiencia mínima: 
Non Requirida 
Coñecementos necesarios: 
CATIA  
Requisitos mínimos: 
- Imprescindible nivel alto francés.  
- Imprescindible residir en Vigo. 

Requisitos: Estudos mínimos: 
Enxeñeiro Técnico 
Experiencia mínima: 
Polo menos 2 anos 
Requisitos mínimos: 
Arquitecto técnico/ superior ou 
Enxeñeiro Industrial 
Requisitos desexados: 
Valorarase experiencia en CSS e OCT 

Contacto: http://www.infojobs.net/ Contacto: http://www.infojobs.net/ 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/ingeniero-tecnico-para-departamento-compras/of-i806d68eb6b4618a135c1d8829cd7ee
http://www.infojobs.net/padron/ingeniero-para-planificar-produccion/of-i0df793d7c3498aaa56296c3aeca542
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/vigo/ingeniero-diseno-catia-v5-automocion/of-i5f51ca1aeb423fad2f3a84b07ae525
http://www.infojobs.net/a-coruna/inspector-instalaciones.-edificacion/of-i3da656bcb74fb983e90f741943462a
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ENXEÑEIRO TÉCNICO 
(20-03-2016) 

TÉCNICO/A MÉTODOS Y TIEMPOS CON INGLÉS 
AUTOMOCIÓN  
(18-03-2016) 

Publicada 
en: 

Faro de Vigo 
Publicada 
en: 

www.empleate.gob.es 

Localidade:  Localidade: Vigo, Pontevedra 

Descrición: Empresa dedicada á fabricación 
de maquinaria industrial 

Descrición: Nortempo Vigo, selecciona un/ha 
técnico/a de métodos e tempos para 
empresa de automoción dos arredores 
de Pontevedra. 

Requisitos: Especialidade de mecánica 
e dominio de Solidworks 

Requisitos: -Enxeñeiro/a técnico/a ou industrial 
superior. 
-Experiencia de polo menos 2 anos 
como técnico/a de métodos e tempos 
con experiencia en sector industrial 
encargándose de: estudo de ratios e 
tempos, cálculos de capacidades de 
maquinas e optimización de recursos. 
Imprescindible: 
-Inglés moi alto. 
-Dispoñibilidade horaria. 

Contacto: Itecnica.rh@gmail.com Contacto: www.infoempleo.com/ 

ENXEÑEIRO PARA DEPARTAMENTO TÉCNICO 
(18-03-2016) 

ENXEÑEIROS TÉCNICOS EXPERTOS 
MANTEMENTO INDUSTRIAL 

(17-03-2016) 

Publicada 
en: 

www.infojobs.net 
Publicada 
en: 

www.trabajos.com 

Localidade: Santiago de Compostela, A Coruña Localidade: Todo Lugo 

Descrición: Suministros Calefon s.l.  
Importante empresa de ámbito Galego 
pertencente ao sector Fontanería, 
calefacción, climatización e enerxías 
renovables, especializada en 
subministras para instalacións necesita 
incorporar Técnico coas seguintes 
funcións: 
· Realización de orzamentos para 
proxectos/instalacións  
· Atención e asesoramento técnico 
telefónico 
· Asesoramento a clientes en obra en 
acompañamento coa rede comercial 
· Persoa con iniciativa e organizada. 
Con capacidade de comunicación e 
afeita traballar en equipo 

Descrición: Enxeñeiros Técnicos, electricidade, 
electrónica, PLC, Automatismos, 
mecánica, Naval. 
Para instalación, control e mantemento 
de liñas de produción Industrial. 

Requisitos: Estudos mínimos: Enxeñeiro Técnico 
Industrial 
Experiencia: non necesaria no posto 
pero en Atención ao cliente 
Valorarase:  
- Coñecemento de caldeiras, equipos de 
climatización e aerotermia 
- Coñecemento de fontanería 
- Instalacións de ACS 
- Normativa Eficiencia Enerxética 

Requisitos: Enxeñeiro Técnico: Electricidade, 
Electrónica, Mecánica ou Naval. 
Experiencia mínima dun ano en 
mantemento industrial. 
Electrónica, PLC, Scada, Mecánica. 
Nivel de Inglés Alto,B2 Conversación. 
Dispoñibilidade para viaxar. 

Contacto: http://www.infojobs.net/ Contacto: https://www.trabajos.com/ 

http://www.empleate.gob.es/
mailto:Itecnica.rh@gmail.com
http://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/tecnicoa-metodos-y-tiempos-con-ingles-automocion/vigo/1948635/
http://www.infojobs.net/
http://www.trabajos.com/
http://www.infojobs.net/a-coruna/ingeniero-para-departamento-tecnico/of-i26ccc9db474a2a80ed67c1aa7944d0
https://www.trabajos.com/ofertas/1194335986/ingenieros-t-cnicos-expertos-mantenimiento-industrial/
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ENXEÑEIRO DE OFERTAS 
(16-03-2016) 

Publicada 
en: 

www.trabajos.com 

Localidade: Vigo, Pontevedra 

Descrición: EGA Consultores selecciona para 
importante grupo empresarial do sector 
do metal, situado en Vigo, un/ha 
ENXEÑEIRO/A DE OFERTAS 
Como parte do Departamento de 
Ofertas, responsabilizarase de realizar 
as ofertas e orzamentos en función das 
demandas do cliente 
- Realización de presupostos, análise de 
custos e seguimento de obras 
- Contacto e negociación con 
provedores para a obtención de custos 
de material e servizo 
- Contacto e negociación con clientes, 
tanto nacionais como internacionais 
para a delimitación exacta de proxectos 

Requisitos: - Experiencia no sector naval, en 
estaleiros e/ou en fabricación de 
equipos, de polo menos 3 anos 
- Formación en Enxeñaría Técnica ou 
Superior, preferentemente naval, 
industrial da rama mecánica, non 
descartándose outras ramas ou 
especialidades se se aporta experiencia 
no naval. 
- Nivel alto de inglés tanto falado como 
escrito para comunicacións continuas 
cos clientes/provedores a nivel 
internacional. 
- Manexo a nivel usuario avanzado de 
ofimática e AutoCAD. 
- Valorarase positivamente experiencia 
e/ou coñecemento de modelado en 3D 
ou ANSYS. 
- Dispoñibilidade para viaxar 
É necesario aportar autonomía, 
iniciativa, compromiso, capacidade de 

traballo en equipo e unha excelente 
organización e planificación das tarefas. 

Contacto: https://www.trabajos.com/ 
 
 

http://www.trabajos.com/
https://www.trabajos.com/ofertas/1194334316/ingeniero-a-de-ofertas/

