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BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO Nº 97 
 

 
TÉCNICO/A REVIT 

 (16-02-2018) 

Publicada en:  www.infojobs.net 

Localidade: Padrón 

Descrición: Grupo Cortizo selecciona técnico/a Revit 

Requisitos: 
Enxeñaría ou arquitectura técnica, experiencia mínima de tres anos, 
manexo de software Revit 

Contacto:  ww.infojobs.net  

 

 

 

 
ENXEÑEIRO-ANALISTA PROGRAMADOR JAVA 

 (17-02-2018) 

Publicada en:  www.infojobs.net 

Localidade: Vigo 

Descrición: 

Precisan incorporar enxeñeiras/ os e técnicas/os, para o 
desenvolvemento de proxectos na área de análise e soporte a 
sistemas de negocio e operación (BSS/OSS) para operadoras de 
comunicacións a nivel nacional e internacional 

Requisitos: 

Formación Profesional Grado Medio Informática. Coñecementos de 
tecnoloxías Java EE ou Spring, e o seu ecosistema de ferramentas 
(Maven, Jenkins, JUnit..). Experiencia na aló menos un Application 
Server, preferiblemente Weblogic. Bases de Datos: Oracle ou MySQL. 
Control de versións: SVN, Git. Valoran especialmente experiencias con: 
Tecnoloxías XML: XSD Schema, transformacións (XSLT ou XQuery ou 
XPath). Web Services SOAP. Desenvolvemento orientado a APIs, 
preferiblemente REST + JSON. Aplicacións Web: JSF, AngularJS. 
Arquitecturas empresariais: SOA, ESB, BPM. Experiencia: Mínima de 1 
anos en posto simila 

Contacto:  ww.infojobs.net  
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ENXEÑEIRO/A DE DESEÑO MECÁNICO 
(21-02-2018) 

Publicada en:  Proxecto ILES 

Localidade: Vigo 

Requisitos: 
Imprescindible experiencia como responsable de proxectos completos 
en oficina técnica. Necesario coñecementos de soliworks. 

Contacto: 
Enviar CV a vigo@ananda.es. Referencia: Enxeñeiro/a de Deseño 
Mecánico 

 

 

 

 

 

BECA/PRÁCTICAS ENXEÑEIRO/A CON FRANCÉS 
(28/02/2018) 

Publicada en:  Galejobs 

Localidade: Pontevedra 

Descrición: 

Seleccionamos a dous enxeñeiros /as junior cun elevado 
dominio do idioma francés , para integrase dentro dunha 
compañía do ámbito industrial do entorno de A Coruña. 
Finalizado dito período de beca  incorporaríase á plantilla con 
contrato.Responsabilidades:  
- Planificación, organización de loxística e posta en marcha.  
- Coordinación de equipos.  
- Establecer contacto co cliente durante o montaxe.  
- Resolución de problemas técnicos no servicio postventa e 
durante o proxecto 

 

Requisitos: 

- Dominio fluido de francés , C1  
- Bilingüe, falado e escrito (realizarase proba de nivel polo que 
non é necesario certificado que acredite dito nivel)  
- Formación de enxeñería , ou asimilable.  
-Valorarase especialmente, a capacidade de análise e 
resolución de problemas complexos.  
- Boa capacidade de comunicación.  
- Disponibilidade para viaxar. 

Contacto: GALEJOBS 
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ENXEÑEIRO/A TÉCNICO A CORUÑA 

 (28-02-2018) 

Publicada en: www.galejobs.com 

Localidade: A Coruña 

Descrición: 

- Capacidade de análise  
- Responsabilidade  
- Ambición  
- Eficacia (Resolutivo/a)  
- Iniciativa  
- Templanza 

- Realización de ofertas técnicas  
- Atención a clientes  
- Negociación con proveedores  
- Supervisión desenvolvemento proxectos  
- Supervisión do sistema de calidade, medioambiente e saude. 

Requisitos: 

- Enxeñeiro/a técnico  
-Especialidade eléctrica ou electrónica  
- Valorable experiencia en posto similar ao menos 1 ano  
- Manexo ferramentas office  
- Valorable Máster Prevención Riscos Laborais  
- Coñecementos AUTOCAD  
-Dominio do galego tanto oral como escrito.  
 

Contacto:  galejobs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Isabel Costoya 

MªLuisa Louro 
   Área de Traballo e Emprego 

 
 

P á x i n a  4 | 5 

 

 
ENXEÑEIRO/A PARA DESENVOLVEMENTO DE NEGOCIO(PAIS 

VASCO/PAMPLONA) 
 (28-02-2018) 

Publicada en: www.galejobs.com 

Localidade: País Vasco ou Pamplona 

Descrición: 

- Capacidade de negociación  
- Responsabilidade  
- Ambición  
- Eficacia (Resolutivo/a)  
- Iniciativa  
- Comunicación 

RESPONSABILIDADES:  
- Desenvolvemento de negocio  
- Captación e fidelización de clientes  
- Negociación con clientes e proveedores 

 

Requisitos: 

- Enxeñeiro/a técnico  
- Especialidade eléctrica o electrónica  
- Valorable coñecementos de enerxía  
- Experiencia en posto similar ao menos 1 ano  
- Manexo ferramentas office  
- Valorable nivel de inglés alto  
- Residencia en País Vasco ou Pamplona  
    

Contacto:  galejobs 

 

 

 
ENXEÑEIRO/A CON ALEMÁN 

 (28-02-2018) 

Publicada en: www.galejobs.com 

Localidade: Düsseldorf (Alemania) 

Descrición: 

- Planificación, organización de loxística e posta en marcha.  
- Coordinación de equipos.  
- Establecer contacto co cliente durante o montaxe.  
- Resolución de problemas técnicos no servicio postventa e durante o 
proxecto. 

Requisitos: 

- Nivel C1 ou bilingüe de Alemán.  
- Enxeñería Técnica.  
- Disponibilidade para residir en Alemania. 

Contacto: galejobs 
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ENXEÑEIRO/A CÁLCULO E SOPORTE AO CLIENTE 

 (28-02-2018) 

Publicada en: www.galejobs.com 

Localidade: A Coruña.  

Descrición: 

- Desenvolver cálculos para a instalación e realizar a petición da 
maquinaria necesaria para levar a cabo o proxecto.  
- Manter unha relación directa co cliente para informarlle do proxecto, 
detectar as súas necesidades e aclarar as dúbidas que poida ter.  
- Levar a cabo un seguimento dla obra. 

Requisitos: 

Orientación ao Cliente  
Vocación de servicio  
Enxeñería técnica ou asimilable.  
Permiso de conducir 

Contacto: galejobs 

 

 


