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BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO Nº 87 - 30/04/2.017 

ENXEÑEIRO/A INDUSTRIAL MECANICO/A OU 
ENXEÑEIRO/A EN DESEÑO INDUSTRIAL ( 

TÉCNICO/A OU BEN SUPERIOR) 
(5-04-2017) 

PRÁCTICAS FEUGA ENXEÑEIRO/A 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL(BOLSAS) 

(5-04-2017) 

Publicada 
en: Proxecto ILES 05/04/2017 

Publicada 
en: Proxecto ILES 12/04/2017 

Localidade: Pontevedra Localidade: Meis 
Descrición:  Descrición: Ardagh Group Pontevedra, está na 

procura dun/ha estudante ou titulado/a 
de organización industrial para 
realizaren prácticas remuneradas na 
planta ubicada en Meis, Pontevedra. 

Requisitos: Experiencia no sector industrial, en 
concreto no deseño e desenvolvemento 
de produto. Aplicacións Informáticas 
Básicas: Solid Works, (imprescindible 
coñecemento e uso habitual), AutoCad 
e ferramentas de xestión en xeral. 
Inglés (imprescindible ter un bo nivel de  
inglés que permita comunicarse 
telefónicamente con clientes e asistir a 
reunións e visitas ao extranxeiro). 

Requisitos: Enxeñeiro/a ou similar nunha das tres 
universidades galegas. Menor de 30 
anos. Non ter experiencia laboral previa 
relacionada. Recollida de candidaturas 
ata o 05/05/2017. 

Contacto: Enviar CV a sepersonales@gmail.com Contacto: Enviar CV a hr.spain@ardaghgroup.com 

DESEÑADOR/A INDUSTRIAL MECÁNICO  
(Do 3 ao 9-04-2017) 

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL 
(18-04-2017) 

Publicada 
en: 

Confederación de Empresarios de 
Galicia(CEG) 

Publicada 
en: www.infojobs.net 

Localidade: Zona do Deza Localidade: Santiago de Compostela (A Coruña) 
Descrición: Experiencia de 2-3 anos desempeñando 

estas funcións realizando cálculos de 
estruturas e de cargas Formación en 
Enxeñería Técnica esp. Mecánica, 
Formación Profesional de Grao Superior 
en Deseño Técnico, ou titulacións afins. 
Coñecementos avanzados e experiencia 
con SolidWorks e AutoCAD 
Valoraransen coñecementos de cálculo 
de estruturas e deseño de maquinaria 
industrial. Nivel intermedio – alto de 
inglés. 

Descrición: 
Grupo Tragsa é un grupo de empresas 

públicas integrado na Sociedade 

Estatal de Participacións Industriais 

(SEPI). Con máis de 200.000 

actuacións nas distintas áreas de 

actividade, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Grupo Tragsa está integrado por 

Tragsa, responsable da execución de 

obras e servizos, e Tragsatec, que 

desenrola traballos de enxeñería, 

consultoría e asistencia técnica en 

todos os ámbitos de actuación do 

Grupo. 

Neste caso, estamos buscando tres 

persoas que se van a encargar da 

análise e evaluación de viabilidade 

técnica de proxectos relacionados con: 

- Fomento da competitividade de 

empresas do sector da pesca. 

- Desenrolo tecnolóxico e innovación. 

- Fomento dunha acuicultura eficiente. 
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Ademais, vanse encargar do estudio da 

adecuación dos proxectos ás 

condicións de aprobación da axuda, 

actuación como perito en recursos, 

realización de inspeccións físicas para 

finalizar controles posteriores sobre 

proxectos financiados e realización de 

informes técnicos 

 
Requisitos: Grao Superior en Deseño Técnico ou 

titulacións afíns. 
Requisitos: Enxeñeiro Técnico Industrial. 

Experiencia mínimo de 1 ano. Ter 
coñecementos e/ou experiencia en 
redacción de proxectos e análise de 
viabilidade técnicas de distintos 
proxectos, principalmente relacionados 
co sector pesqueiro e acuícola. Ter 
tamén coñecemento de prezos de 
mercado. 

Contacto: Diseñador industrial Contacto: http://www.infojobs.net/ 
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ENXEÑEIRO TÉCNICO (COLEXIADO) 
(15-04-2017) 

OPERADOR DE MANTEMENTO 
 (10-04-2017) 

Publicada 
en:  

Publicada 
en: REGANOSA 

Localidade: A Coruña e Lugo Localidade: Mugardos (A Coruña) 
Descrición: Necesítase Enxeñeiro Técnico na rama  

industrial/mecánica para elaboración de 
proxectos e cálculos, no sector vehículo 
industrial con dispoñibilidade para 
viaxar en Coruña provincia e Lugo. 

Descrición: Valorarase experiencia en procesos 
produtivos industriais ou enerxéticos. 
 

Requisitos: Enxeñeiro Técnico colexiado 
 

Requisitos: Formación académica de grao medio ou 
superior, preferiblemente nas 
especialidades de electricidade e 
electrónica, fabricación mecánica e 
instalación e mantemento. 
Nivel alto de inglés. 
Dispoñibilidade horaria e xeográfica, 
nacional e internacional.  

Contacto: Enviar CV a: info@danimagalicia.es Contacto: 

Os interesados poden introducir os seus 
datos, indicando a referencia RHS1611 
en http://www.reganosa.com/cv-
formulario 
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XEFE/A DE TURNO E OPERARDOR DE PROCESO 
(10-04-2017) 

ENXEÑEIRO/A DE PROXECTOS OU DIRECCIÓN 
DE OBRA 

(19-04-2017) 
Publicada 
en: REGANOSA 

Publicada 
en: www.infojobs.net 

Localidade: Mugardos (A Coruña) Localidade: Rubí (Barcelona) 
Descrición: Valorarase experiencia en procesos 

produtivos e enerxéticos. 
 

Descrición: 
Empresa especialista en proxectos 

integrais do sector das Salas Limpas e 

de Ambiente Controlado, necesita 

incorporar un Enxeñeiro/a de 

Proxectos, o Enxeñeiro/a para 

Dirección de Obras.Formación en 

Enxeñería Industrial o Enxeñería 

Técnica Industrial. Experiencia mínima 

de 2 anos. Salario a convir según valía. 

Valoraranse todos os coñecementos, 

competencias e habilidades dos 

candidatos. 

 
Requisitos: Formación académica de grao medio ou 

superior, preferiblemente nas 
enxeñerías industrial, naval, química ou 
equivalente. 
Nivel alto de inglés. 
Dispoñibilidade horaria e xeográfica, 
nacional e internacional. 
 

Requisitos: Enxeñeiro/a Experiencia 
Mínima de 2 anos 

Contacto: 

Os interesados poden introducir os seus 
datos, indicando a referencia RHS1609 
para xefe de turno e RHS1610 para 
operador en 
http://www.reganosa.com/cv-
formulario 

Contacto: http://www.infojobs.net/ 
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ENXEÑEIRO OU ARQUITECTO PARA OFICINA 
TÉCNICA 

(20-04-2017) 

DIRECTOR DE PROXECTO FOTOVOLTAICO- 
AUSTRALIA 

(20-04-2017) 
Publicada 
en: www.infojobs.net 

Publicada 
en: www.infojobs.net 

Localidade: Arteixo ( A Coruña) Localidade: Madrid 
Descrición: Enxeñeiro superior, enxeñeiro 

técnico ou arquitecto técnico 
para oficina técnica. 
 Desenrolo de planos e 
realización de despieces de 
fabricación 
Ordes de fábrica, coordinación 
do taller. 
Imprescindible dominio Autocad 
Imprescindible experiencia 
 

Descrición: 
Buscamos incorporar un Project 

Manager para a construcción dun 

parque fotovoltaico en Australia. 

FUNCIÓNS: 

· Define e coordina os medios 

necesarios para a realización do 

proxecto. 

· Responsable das decisións necesarias 

para manter os obxetivos de proxecto 

fixados en materia de seguridade, 

medio ambiente, calidade, plazos e 

presuposto.. 

· Elaboración de informe mensual de 

avance de proxecto. 

· Supervisión das accións para a 

tramitación de permisos e 

subvencións. 

 

Requisitos Experiencia mínima de 2 anos. 
Imprescindible experiencia. 
Imprescindible dominio AutoCad. 

Requisitos: - Experiencia mínima de 5 anos como 
Project Manager en proxectos de 
enerxía fotovoltaica. 
- Inglés e español fluido. 
- Poseer permiso de traballo ou de 
residencia en Australia 

Contacto: http://www.infojobs.net/ Contacto: www.infojobs.net 
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ENXEÑEIRO DE CLIMATIZACIÓN 
(20-04-2017) 

ENXEÑEIRO TÉCNICO E INSTALADORES 
ELECTICISTAS 
(23-04-2017) 

Publicada 
en: www.infojobs.net 

Publicada 
en: La Voz de Galicia 

Localidade: Cambre (A Coruña) Localidade:  
Descrición: 

ANCIN Clima, empresa de enxeñería e 

montaxes especializada en instalacións 

de climatización, frío industrial, 

calefacción e ACS, selecciona para o 

seu equipo: 

ENXEÑEIRO DE PROXECTOS 

En dependencia co Responsable de 

proxecto encargarase das seguintes 

tarefas: 

-Deseño de instalacións 

-Contacto con clientes (visitas en obra) 

-Apoio ó departamento de 

presupostos. 

-Xestión documental en obra 

-Elaboración de documentación/fichas 

de produtos/materiais. 

Estas tarefas  desenrolaranse desde 

Oficina Técnica ou in situ desde a obra, 

valorándose como requisito 

indispensable a orientación a proxectos 

internacionais, así como a 

dispoñibilidade para desplazamentos a 

obra durante a execución da mesma. 

 

Descrición: Empresa Desmontaxes eléctricos. 

Requisitos: 
Enxeñería Técnica ou Superior. 

Valorable Especialidade Mecánica ou 

de Organización. 

Experiencia en proxectos de 

climatización. 

Imprescindible nivel de inglés mínimo 

B2 

Imprescindible orientación 

internacional para estar desplazado en 

obra durante a ejecución. 
 Experiencia de polo menos 2 anos 

Requisitos: Necesario curso PRL 
Valórase carné propio 

Contacto: http://empleo.nortempo.com/ Contacto: Tlf.: 618 803 251 

BECA ARQUITECTO/ENXEÑEIRO CON ITALIANO 
(24-04-2017) 

ENXEÑEIRO CLIMATIZACIÓN 
(22-04-2017) 

Publicada 
en: www.infojobs.net 

Publicada 
en: www.infojobs.net 

Localidade: Padrón (A Coruña) Localidade: Culleredo (A Coruña) 
Descrición: 

Enxeñeiro/as ou arquitectos/as 
Descrición: 

Empresa de ámbito internacional con 
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comerciais con italiano (BECA) 

Buscamos Enxeñeiros/Arquitectos que 

queiran iniciar a súa carreira 

profesional nun entorno industrial, 

dinámico e exixente donde poñer en 

práctica os coñecementos adquiridos 

durante a formación académica e 

completala coa realidade dunha 

multinacional en continuo crecemento. 

Propoñemos o desenrolo  dunha 

carreira profesional no  mundo do 

aluminio, con especialización no 

Departamento Comercial Internacional. 

A través da Beca, a persoa incorporada 

formaría parte do Equipo Comercial 

con tutorización e unha formación 

intensiva nos nosos productos e 

procedementos, co fin de poder 

continuar a súa traxectoria profesional 

con nos. 

Funcións 

CORTIZO, líder en Sistemas de 

Aluminio e PVC para a Arquitectura, 

Construcción e Industria, selecciona: 

Ofrecese 

Ofrecemos a posibilidade de formar 

parte dun Grupo inmerso nun 

ambicioso proceso de 

internacionalización, nun posto con 

gran proxección dentro do grupo tanto 

nacional como internacionalmente. 

 

sede principal en A Coruña precisa 

incorporar un Enxeñeiro con 

experiencia en Frío. 

Responsabilizarase principalmente da 

xestión e dirección de proxectos de 

climatización, presupostos, trato con 

proveedores... 

Imprescindible experiencia de ao 

menos 1 ano en puesto similar e 

coñecemento de idiomas: inglés, 

francés e alemán. 

Ofrécese integración en empresa líder 

no seu sector e amplias posibilidades 

de carreira. Remuneración a negociar 

en función de valía e experiencia. 

 

Requisitos: Enxeñería Técnica / Arquitectura 
Técnica 
Interese polo mundo comercial 
Nivel de italiano alto (B2-C1) 
Posibilidade de residencia próxima ao 
lugar de traballo (Padrón). 

Requisitos: Estudios mínimos de Enxeñeiro técnico 
Industrial 
Experiencia mínima de 1 ano 
Experiencia en posto similar e alto nivel 
de idiomas: francés, inglés e alemán 

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

ENXEÑEIRO XESTOR DE PROXECTOS 
AMBUEBLAMIENTO 

(21-04-2017) 

ENXEÑEIRO/A 
(25-04-2017) 

Publicada 
en: www.infojobs.net 

Publicada 
en: www.infojobs.net 

Localidade: Culleredo (A Coruña) Localidade: Redondela (Pontevedra) 
Descrición: 

Seleccionamos para Metales y Muebles 

Especiales, empresa do grupo, 

Descrición: PARTENON, líder en fabricación de textil 
técnico para os Corpos de Seguridade 
do Estado e Bombeiros, quere 
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dedicada á fabricación de mobiliario e 

sistemas de almacenaxe para locais 

comerciais: un Enxeñeiro en Diseño 

Industrial, para formar parte do 

departamento de oficina técnica. 

A súa misión será a xestión de 

proxectos de amueblamento de 

sistemas de almacenaxe para o sector 

Retal, dende o diseño ( mediante 

Autocad e Revit) á  xestión do proceso 

productivo e seguimento de instalación 

en obra. 

 

incorporar un Enxeñeiro/a no seu 
departamento de I+D+i. 

Requisitos:  Enxeñería Industrial o Enxeñería en 

Diseño Industrial.  

Experiencia profesional de ó menos 3 

anos en xestión integral de proxectos 

Coñecementos e experiencia 

profesional no manexo de REVIT 

Coñecementos de Autocad 

Coñecementos en diseño de espacios 

de almacenaxe ou amueblamento. 

Competencias personais: Orientación a 

resultados, Planificación e 

organización, Orientación ó cliente 

interno, Capacidade de traballo e 

Traballo en equipo. 
 

Requisitos: 
Enxeñeiro Técnico Industrial, 

telecomunicacións, informática 

(calquera especialidade) 

- Coñecementos de linguaxes de 

programación, valorable linguaxe 

plataforma .NET. 

- Coñecementos de Bases de Datos. 

- Valorable coñecementos en procesos 

loxísticos e sistemas de xestión 

empresarial ERP. 

- Valorable experiencia mínima dun 

ano como desenrolador de software. 
 

Contacto: http://www.infojobs.net/ Contacto: http://www.infojobs.net/ 
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ENXEÑEIRO/A DE INFORMÁTICA OU TELECO 
JUNIOR  

(26-04-2017) 

ENXEÑEIRO TÉCNICO – VERTIDO DE AUGAS 
(26-04-2017) 

Publicada 
en: www.infojobs.net 

Publicada 
en: www.infojobs.net 

Localidade: Ferrol (A Coruña) Localidade: Ourense 
Descrición: 

¿Queres medrar nunha empresa líder 

en Consultoría IT? ¿Queres iniciar a 

túa carreira laboral en Informática El 

Corte Inglés? 

Informática El Corte Inglés busca 

incorporar para as súas oficinas de 

Madrid, ENXEÑEIROS/AS ou 

TITULADOS /AS EN INFORMÁTICA 

ouTELECOMUNICACIÓNS para 

desenrolarse no mundo da Consultoría 

IT. 

 

Descrición: 
Precisase incorporar 

un Enxeñeiro Técnico (Enxeñeiro Técni

co Agrícola, EnxeñeiroTécnico Forestal 

o enxeñeiro Técnico Industrial) para un 

proxecto en Ourense. 

A persoa seleccionada  

responsabilizarase das seguientes 

tarefas e funcións: 

- Estudio e ordenación de expedientes 

de vertidos. 

- Elaboración de informes e novas 

propostas de resolución.  

- Inspección técnica en campo. 

- Soporte e asesoramento para a 

mellora da xestión dos vertidos. 

A duración estimada do proxecto será 

de 20 meses. 

O lugar de traballo establecerase en 

Ourense. 

A xornada de traballo será de 40 horas 

semanais. 

Incorporación Inmediata. 

 
Requisitos: 

- Bo nivel de inglés (mínimo nivel  B2). 

- Titulación Universitaria antes 

mencionada 
 

Requisitos: 
Experiencia previa requerida: 

- En materia de vertidos e depuración 

de aguas. 

Imprescindible: 

- Uso e manexo de paquete office. 
 

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


