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BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO Nº 85 - 19/05/2.016 

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO PARA OFICINA TÉCNICA 
(19-05-2016) 

ENXEÑEIRO TÉCNICO 
(19-05-2016) 

Publicada 
en: 

www.infojobs.net 
Publicada 
en: 

Propia 

Localidade: Xove, Lugo Localidade: Catoira, Pontevedra 

Descrición: Noguera Xove, S.A. precisa incorporar 
un/ha enxeñeiro/a técnico para elaborar 

estudos técnicos e económicos de 
consultas de proxectos de enxeñería 
mecánica e civil. 
Supervisar de execución de proxectos 
adxudicados. 
 

Descrición: Astilleros del Ulla, S.L busca unha 
persoa con coñecementos de Auto Cad 

e debuxo 3D, preferiblemente Rhino 
 

Requisitos: Enxeñeiro Técnico - Industrial 
Experiencia mínima de polo menos 3 
anos. 
Experiencia en valoración de proxectos 
de enxeñería mecánica (fabricación e 
montaxe de estruturas, tanques, redes 
de tubaria, etc.), e civil (cimentacións, 
soleiras, etc.) 
Coñecementos de cálculos estruturais, e 
mecánicos en xeral. 

Requisitos: Non é necesaria experiencia profesional, 
pero si coñecementos demostrados de 
Rhino. Realizarase proba. 

Contacto: https://www.infojobs.net/ Contacto: E-mail: correo@astillerosdelulla.com 

ENXEÑEIRO/A PLANTA – PROCESOS 
(19-05-2016) 

COMERCIAL INTERNO/EXTRENO 
(19-05-2016) 

Publicada 
en: 

www.infojobs.net 
Publicada 
en: 

www.infojobs.net 

Localidade: Porriño, Pontevedra Localidade: Ourense, Ourense 

Descrición: SOLUCIONES DE RRHH GRUPO NORTE. 

TRABAJO TEMPORAL, para o seu cliente, 
multinacional do sector industrial, 
necesita incorporar un enxeñeiro de 
planta para levar a cabo funcións de 
xestión e seguimento de diferentes 
procesos. 

Descrición: Eleko Galicia busca a unha persoa con 

ganas de aprender, con iniciativa e coa 
misión de desenvolver as vendas dando 
soporte a clientes e comerciais 
externos.  
En dependencia do Responsable da 
Delegación de Ourense, o candidato 
será responsable das ofertas técnicas e 
do asesoramento que soliciten os 
clientes. 
· Atención comercial telefónica a 
clientes.  
· Traballar en equipo co Responsable da 
Delegación e o resto do equipo.  
· Prospección comercial e 
desenvolvemento de negocio en clientes 
(instaladores, industria, enxeñerías,...). 
· Identificar as necesidades dos mesmos 
e desenvolvemento de novas 
oportunidades que poidan presentarse. 

Requisitos: -Enxeñeiro técnico - Licenciatura 
-Coñecementos de procesos de 
soldadura, de robots (ABB, FANUC) 
-Francés nivel medio - alto 
-Experiencia de, polo menos, dous anos 
en posto similar en sector automoción. 
-Residencia provincia posto vacante 
-Alta capacidade de 
organización/planificación, rigorosidade, 
traballo en equipo. 
 

Requisitos: -Un ano en posición similar ben en 
fabricante ou en almacén de 
electricidade. 
- Enxeñeiro industrial valorándose 
cursos complementarios en vendas. 
- Coñecementos de informática a nivel 
usuario. 

Contacto: https://www.infojobs.net/ Contacto: https://www.infojobs.net/ 

http://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/xove/ingeniero-para-oficina-tecnica/of-i420bc779c64c7584b0f14b244dfe34
mailto:correo@astillerosdelulla.com
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/o-porrino/ingeniero-planta-procesos/of-i2f4f3d431b47d2b99383d9a568168a
https://www.infojobs.net/ourense/comercial-interno-extreno/of-i4bc4eeb7c74f2baf7f940dd4d35d5c
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ENXEÑEIRO/A TÉCNICO CONTROL CALIDADE 
(18-05-2016) 

RESPONSABLE DE COMPRAS E XESTIÓN DE 
STOCK 

(18-05-2016) 

Publicada 
en: 

www.infojobs.net 
Publicada 
en: 

www.infojobs.net 

Localidade: A Coruña, A Coruña Localidade: Sarria, Lugo 

Descrición: Iniciamos proceso de selección dun/ha 
Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial para a 
zona Norte. 
As súas funcións centraranse no Control 
de Calidade no Sector Industrial. 

Descrición: Empresa industrial da contorna de Lugo 
capital busca responsable de compras e 
xestión de stocks a xornada completa. 
Ofrécese posto de traballo fixo en 
empresa en expansión. 

Requisitos: Enxeñeiro/a Técnico/a ou Enxeñeiro 
Industrial 
Experiencia mínima de polo menos 2 
anos. 
Coñecemento e experiencia en traballos 
ATEX, zonificación, asesoría na 
fabricación de equipos, etc. 
Bo nivel de Inglés 
Valórase experiencia e/ou 
coñecementos en Control de Calidade. 
Dispoñibilidade para viaxar 

Requisitos: -Titulación mínima Enxeñeiro Técnico 
ou Administración e Dirección de 
empresas. 
-Experiencia demostrable de polo 
menos dous anos  
-Valorásense coñecementos de 
procesos, pezas mecánicas, montaxe e 
fabricación. 
-Persoa responsable, metódica e 
ordenada. 
-Coñecementos en programas de 
xestión e ERP. 

Contacto: https://www.infojobs.net/ Contacto: https://www.infojobs.net/ 

TÉCNICO DE MANTEMENTO 
(18-05-2016) 

TÉCNICO DE DESEÑO 
(18-05-2016) 

Publicada 
en: 

www.infojobs.net 
Publicada 
en: 

www.infojobs.net 

Localidade: A Coruña, A Coruña Localidade: Santiago De Compostela, A Coruña 

Descrición: VEGALSA, empresa líder no sector da 
distribución alimentaria, precisa 
incorporar para o seu departamento de 
Desenvolvemento un TÉCNICO DE 
MANTEMENTO. Buscamos un/a 
Enxeñeiro Técnico con polo menos 3 
anos de experiencia en xestión de 
contratas e mantemento de 
instalacións. A persoa que buscamos 
debe ser dinámica, asertiva, moi 
responsable e con alta capacidade 
resolutiva e de traballo. 

Descrición: Empresa do sector do metal de 
Santiago de Compostela busca 
enxeñeiro técnico industrial . Tamén se 
valorarán perfís con formación de 
enxeñeiro de deseño, delineante ou 
similar. 
Comezamos un proxecto de innovación 
e desenvolvemento de produtos para 
alcanzar novos mercados e reforzar a 
nosa posición internacional. Buscamos 
unha persoa con proxección a medio-
longo prazo que queira desenvolver a 
súa carreira nunha pyme industrial 
como a nosa. Necesitamos un perfil 
proactivo, con alto nivel de autonomía e 
bos dotes para o debuxo 3D e o deseño. 
O novo integrante do equipo levará 
desde os comezos o proxecto de 
desenvolvemento de produtos, desde a 
súa concepción ata a súa produción. E 
colaborará de xeito conxunto co director 
técnico para levalo adiante. 

Requisitos: Enxeñeiro/a Técnico/a  
Polo menos 3 anos de experiencia en 
xestión de contratas e mantemento de 
instalacións. 
Residencia na Coruña ou alrededores. 
Disponibilidad para viaxar por Galicia, 
Asturias e Castilla-León. 

Requisitos: Enxeñeiro Técnico 
Dispoñibilidade desde maio a xornada 
completa. 
Coñecementos/aptitudes requiridas:  
·Debuxo 3D: preferentemente Solid 
Edge, Solid Works  
·Manexo avanzado de ferramentas M. 
OFFICE  
·Dominio do idioma inglés (professional 
working proficiency)  
·Valorarase positivamente 
coñecementos doutros idiomas. 

Contacto: https://www.infojobs.net/ Contacto: https://www.infojobs.net/ 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/a-coruna/ingeniero-tecnico-control-calidad/of-iee517c20a245d0993db63819e03c69
https://www.infojobs.net/sarria/responsable-compras-gestion-stocks/of-idb78a4c56f4478905ccd62b0b93ecf
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/a-coruna/tecnico-mantenimiento/of-icea0ed7f004a9699eac91b35317d17
https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/tecnico-diseno/of-iaad525070d40fa91bfa5fd1db8174f
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TÉCNICO/A DE MANTEMENTO 
(18-05-2016) 

ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL E 
DELINEANTE PROXECTISTA  

(15-05-2016) 

Publicada 
en: 

www.infojobs.net 
Publicada 
en: 

Faro de Vigo 

Localidade: Lugo, Lugo Localidade:  

Descrición: Adecco selecciona para importante 
empresa do sector industrial situada en 
Lugo un/a técnico/a mantemento para 
realizar as seguintes funcións: 
Administración do plan de mantemento 
preventivo, sistemático e colectivo, 
vinculado coa Mecánico/a, electricidade, 
neumática e hidráulica. 

Descrición: Fabricante de maquinaria industrial 

Requisitos: Enxeñeiro/a técnico. 
Valorable cursos relacionados con 
soldadura, Mecánico/a, hidráulica, 
neumática ou electricidade. 
Experiencia polo menos dun ano como 
Técnico/a de mantemento no sector 
industrial. 

Requisitos: Especialidade en mecánica. Dominio de 
Solidworks. 

Contacto: https://www.infojobs.net/ Contacto: hrvigo2015@gmail.com 

ENXEÑEIRO/A MÉTODOS 
(14-05-2016) 

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN E PLANIFICACIÓN 
(14-05-2016) 

Publicada 
en: 

www.nortempo.com 
Publicada 
en: 

www.infojobs.net 

Localidade: Vigo, Pontevedra Localidade: Vigo, Pontevedra 

Descrición: Nortempo Vigo, selecciona un/ha 

enxeñeiro/a de métodos con 
experiencia preferiblemente en empresa 
multinacional de automoción para 
empresa de arredores de Vigo. 

Descrición: Empresa galega do sector industrial 

selecciona: 
Director de organización e planificación 
Reportando á Dirección Xeral da 
Empresa será responsable de: 
-Asegurar a adecuada xestión dos 
proxectos en termos de calidade, custo 
e prazo. 
- Garantir a resposta técnica ás 
especificacións de cliente e normativa 
vixente, supervisando o traballo da 
oficina técnica 
- Supervisar a adecuada xestión da 
posventa e servizo de asistencia 
técnica. 
- Soporte técnico en todas as fases do 
proceso, incluído apoio técnico á función 
comercial en materia de orzamentos. 
- Garantir o cumprimento dos 
orzamentos asignados 
- Xestión de provedores e compras. 
- Asegurar o mantemento dos recursos 
dispoñibles. 
- Xestión do equipo. 

Requisitos: Enxeñeiro Técnico 
-Experiencia de polo menos 1 ano nun 
posto similar preferiblemente en 
empresa multinacional de automoción 
(realización de pregos de condicións, 
creación de planos de montaxe, 
creación de fichas de instrución e 
documentación de produción, 
realización de ofertas, establecementos 
de planos de accións,...). 
-Coñecementos de programas de 
deseño, sistema de calidade, xestión de 
fluxos de produción, análise estatístico 
-Coñecementos xerais de construción 

de maquinas: electricidade, 
programación, mecánica, hidráulica. 
Imprescindible: 
-Inglés medio 
-Francés alto. 

Requisitos: Enxeñeiro Mecánico 
Polo menos 3 anos de experiencia 
Alto Nivel de Inglés 
Alto Nivel de Francés 
Experiencia en contornas de alta 
esixencia en términos de calidade, custo 
e prazo. 
Moi dinámico 

Contacto: http://empleo.nortempo.com/ Contacto: https://www.infojobs.net/ 

http://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/lugo/tecnico-mantenimiento/of-i4312aae2cc4eb0b6ffae6094938f17
mailto:hrvigo2015@gmail.com
http://www.nortempo.com/
http://www.infojobs.net/
http://empleo.nortempo.com/buscar-ofertas?p_p_id=Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_Buscadordeofertas_WAR_Candidatosportlet_action=viewOffer&idOffer=2965&search=&paginator=1&filtroCategoria=Ingenieros%20y%20t%C3%A9cnicos&filtroSubcategoria=&filtroProvincias=&filtroJornadas
https://www.infojobs.net/vigo/director-organizacion-planificacion/of-i77c9d3ff02448b918a63be9bb0096d
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ENXEÑEIRO COMERCIAL  
(13-05-2016) 

XEFE DE OBRA MTO SUBESTACIONS ELECTRICAS 
(12-05-2016) 

Publicada 
en: 

www.infojobs.net 
Publicada 
en: 

www.infojobs.net 

Localidade: Lugo, Lugo Localidade: Bergondo, A Coruña 

Descrición: Desenvolvemento de todo o proceso de 
venda dos produtos da empresa, desde 
a prospección de clientes, a 
identificación de necesidades, 
elaboración e presentación de ofertas, 
seguimento e peche das mesmas, así 
como a xestión e a reclamación de 
cobros en caso necesario. O traballo é 
indistintamente en español ou inglés. 
Viaxes de formación ou venda ao 
estranxeiro. Labores de mercadotecnia 
online, xeración de contidos, deseño 
dunha estratexia de mercadotecnia. 
Algunhas tarefas administrativas de 
apoio á operación da empresa. 

Descrición: Cobra Instalaciones y Servicios require 
incorporar na súa delegación de 
Bergondo (A Coruña) un xefe de obra 
de mantemento de Subestacións 
eléctricas.  
O candidato incorporado encargarase da 
organización semanal do traballo en 
coordinación co cliente (Distribuidora), 
gamas de mantemento e avarías, 
planificación do persoal, dispoñibilidade 
da rede de AT e seguimento e control 
económico. Igualmente, será o 
responsable de velar por que os 
traballos se executen de forma acorde 
aos procedementos de traballo 
establecidos polo cliente. 

Requisitos: - Enxeñeiro técnico ou superior nas 
ramas eléctrica ou electrónica e 

automática industrial.  
- Experiencia en venda técnica de 
produtos de polo menos 5 anos, 
valorándose o coñecemento e a venda 
de produtos similares.  
- Nivel alto de inglés, (para xestión 
telefónica e web de vendas no 
estranxeiro), valorándose o 
coñecemento doutros idiomas.  
- Capacidade de traballo por obxectivos 
e clara orientación a resultados 
- Orientación de servizo e trato 
ao cliente  
- Carácter resolutivo e con capacidade 
de desenvolver o seu traballo de 
maneira autónoma.  
- Capacidade de traballo en equipo e de 
implicación co proxecto da empresa. 

Requisitos: Enxeñeiro Técnico - Industrial, 
especialidade en Electricidade. 

- Polo menos tres anos de experiencia 
como xefe de obra, execución ou 
mantemento, de Subestacións 
eléctricas. 
- Coñecementos de procedementos de 
execución e seguridade de compañías 
de distribución eléctricas. 

Contacto: www.infojobs.net Contacto: https://www.infojobs.net/ 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/a-coruna/jefe-obra-mto-subestaciones-electricas/of-idcc6b7bedf40bb8b683bbcdd1624de
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ENXEÑEIRO TECNICO ELECTRICISTA 

(11-05-2016) 
ENXEÑEIRA/O MECÁNICA/O COMERCIAL 

(11-05-2016) 

Publicada 
en: 

www.infojobs.net 
Publicada 
en: 

www.infojobs.net 

Localidade: Pontedeume, A Coruña Localidade: Santiago De Compostela, A Coruña 

Descrición: Baixo a supervisión do responsable de 
I+D, encargarase da execución dos 
proxectos, análises e melloras, e do 
seguimento e funcionamento da nova 
tecnoloxía no mercado. 

Descrición: Manpower Selección busca enxeñeiro 
técnico para a realización das seguintes 
funcións:  
· Interlocución técnico-comercial con 
Cliente, xestionando opción make-
interno (90%) buy-outsourcing 
· Construción de ofertas comerciais 
segundo danos, en xeral con prezo 
predefinidos por contrato 
· Seguimento de obra en curso e 
cumprimento de prazos 
· Garantir cumprimento do contrato 
· Xestión de reclamacións de clientes 
· Análises de mercado/procura de 
oportunidades fóra das grandes contas 
· Planificación semestral de actividade 

Requisitos: Enxeñeiro Técnico - Industrial, 
especialidade en Electrónica Industrial. 
Experiencia mínima de polo menos 2 

anos. 

Requisitos: Enxeñeiro Técnico - Industrial, 
especialidade en Mecánica 
Experiencia mínima de polo menos 2 

anos. 
Experiencia en Venda Consultiva na 
área Metal- Mecánica e/ou sector eólico. 
Coñecementos de SAP e excel 
Avanzado. 
Dominio Alto de Inglés 
Dispoñibilidade para viaxar 
esporadicamente. 

Contacto: https://www.infojobs.net/ Contacto: https://www.infojobs.net/ 

ENXEÑEIRO/A DE AUTOMÁTISMOS 
(09-05-2015) 

TÉCNICO DE OFICINA TÉCNICA 
 (09-05-2015) 

Publicada 
en: 

Confederación de Empresarios de 
Galicia 

Publicada 
en: 

Confederación de Empresarios de 
Galicia 

Localidade: Vigo Localidade: Vigo 

Descrición:  Descrición: Titulación desexable, pero non 
necesaria Enxeñería técnica ou superior. 

Requisitos: Coñecementos necesarios: 
Dimensionado e cálculo de instalacións 
fotovoltaicas (illadas ou con conexión a 
rede). Instalacións eléctricas de Baixa e 
Media Tensión: dimensionado de 
infraestrutura e aparamenta. 
Interpretación de normas 

internacionais para a homologación de 
equipos. Monitorización, conmutación e 
parametrización de equipos de sistemas 
de control centralizado (principalmente 
Scada) Esquemas eléctricos unifilares, 
diagramas, etc… Manexo de Autocad e 
MS Office. Inglés fluído. 3 anos de 
experiencia. Valorarase experiencia na 
fabricación e posta en marcha de bens 
de equipo, construción de maquinaria, 
control de procesos automatizados, 
goberno de avarías e fallos. En 
automatización, instrumentación e 
aparamenta eléctrica. En manexo de 
compoñentes de xeración eléctrica 
utilizados no sector das enerxías 
renovables. Coñecementos de 
Ofimática, Autocad e software de 
programación autómatas 

Requisitos: Coñecementos de deseño e cálculo de 
máquinas, de sistemas de transmisión 
do movemento, de sistemas transporte, 
de seguidores solares, aeroxeradores 
ou sistemas alternativos de enerxías 
renovables. Cálculos mediante ANSYS e 
Solidworks. Inglés. Autocad, 

Solidworks, Ansys, programas de 
cálculo de estructuras, programas de 
cálculo matricial. 3 anos de experiencia 

Contacto: Enviar CV a orientación@ceg.es Contacto: Enviar CV a orientación@ceg.es 

http://www.infojobs.net/
http://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/pontedeume/ingeniero-tecnico-electricista/of-i9d54b93b864aab80dfdb7018474861
https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/ingeniera-mecanica-comercial/of-id36c3f43ac48b399d49ec7be2f7f27
mailto:orientación@ceg.es
mailto:orientación@ceg.es
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XEFE DE OBRA INSTALACIÓNS 

(09-05-2016) 
ENXEÑEIRO/A TÉCNICO  

(07-05-2016) 

Publicada 
en: 

www.infojobs.net 
Publicada 
en: 

La Voz de Galicia 

Localidade: Cambre, A Coruña Localidade: A Coruña, A Coruña 

Descrición: Requírese enxeñeiro/a ou enxeñeiro/a 
técnico industrial, con coñecementos de 
inglés, dispoñibilidade para viaxar e 
experiencia en xefe de obra de 
instalacións, para a realización das 
seguintes tarefas: 
Supervisión técnica das instalacións 
desde orzamento ata a propia 
execución.  
Coordinación, control e supervisión 
envío de materiais e loxística de obra.  
Análise económica oras e pechadura 
con subcontratas.  
Priorización do traballo de equipo 
técnico en oficina. 

Descrición: Rama mecánica, para oficina técnica 

Requisitos: Enxeñeiro Técnico - Industrial 
Experiencia como Xefe de obra de 
instalacións de polo menos 3 anos.  
Nivel alto de Inglés.  

Valoraranse outros idiomas. 
Dispoñibilidade para viaxar. 

Requisitos:  

Contacto: https://www.infojobs.net/ Contacto: Chamar ao 605138216 

ENXEÑEIRO /A TÉCNICO/A MANTEMENTO 
INDUSTRIAL 
(05-05-2016) 

Publicada 
en: 

Adecco 

Localidade: Vigo, Pontevedra 

Descrición: Grupo Adecco selecciona para 
importante empresa do sector das 
instalacións e o mantemento. 
- Realización de orzamentos e 
proxectos. 
- Trato co cliente. 
- Organización dos recursos humanos e 
materiais para 
a realización do servizo. 
- Análise e resolución de incidencias. 

Requisitos: - Formación en Enxeñería Técnica 
Industrial. 
- Experiencia en dirección de persoas 
na rama de mantemento 

industrial Electromecánico. 
- Coñecementos de instalacións e 
mantemento 
Electromecánico. 
- Experiencia en deseño, lectura de 
planos e xestión de documentación. 
- Flexibilidade horaria en momentos de 
carga de traballo. 

Contacto: ofertas.adecco.es 
 
 

http://www.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/cambre/jefe-obra-instalaciones/of-i63cf8d1e2f49a29adecad006c9d3c7
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206726

