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BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO Nº 98 
 

 
ENXEÑEIRO/DELINEANTE DE MÁQUINAS ESPECIAIS 

 (28-02-2018) 

Publicada en:  Proxecto ILES 28/02/2018 

Localidade: Vigo 

Descrición: Ananda Gestión ETT 

Requisitos: 
Experiencia en levar proxectos completos e deseño de máquinas tipo 
células robotizadas, garras de robots, manipuladores, etc... Manexo de 
soliworks. Incorporación inmediata. 

Contacto: 
 Enviar CV a vigo@ananda.es. Referencia: Deseño máquinas 
especiais.  

 

 
ENXEÑEIRO/A DE OFICINA TÉCNICA 

 (03-03-2018) 

Publicada en:  www.infojobs.net 

Localidade: Bergondo 

Descrición: 

- Experiencia demostrable no sector, en enxeñería ou instaladora.  
- Experiencia en instalacións hospitalarias, terciarias, hoteis e edificios 
singulares. 
 - Imprescindible dominio paquete Office. 
 - Persoa responsable, dinámica, afeita traballar en equipo. 
 Valorable:  
- Experiencia noutras instalacións mecánicas.  
- Autocad, Presto, Microsoft Project CYPE - Coñecemento de inglés 
Descrición Empresa Instaladora de ámbito Nacional e Internacional, 
necesita incorporar para a súa sede na Coruña un/a Enxeñeiro/a de 
Oficina Técnica. Funcións inherentes ao posto: 
 - Cálculos, deseños, desenvolvemento e delineación de proxectos de 
instalacións mecánicas ( HVAC, Fluídos, PCI,..) en instalacións 
hospitalarias, terciarias, hoteis e de edificios singulares. 
 - Confección de memorias e orzamentos. 
 - Elaboración de informes e/ ou estudos encamiñados á optimización 
do Proxecto cun obxectivo de rendibilidade e legalidade do mesmo. 
 - Soporte técnico ao departamento de Produción con obxecto de 
optimizar os proxectos e/ou ofertas contratadas e cumprir a normativa 
vixente nas materias afectas. Ofrécese: - Incorporación inmediata a 
unha empresa en pleno crecemento e expansión tanto no sector 
Nacional como Internacional. - Estabilidade laboral. - Oferta salarial 
segundo valía do candidato/ 

Contacto:  ww.infojobs.net  
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ENXEÑEIRO/A ELÉCTRICO/A 
(03-03-2018) 

Publicada en:  www.infojobs.net 

Localidade: Boiro 

Descrición: 

Descrición Grupo Arestora precisa incorporar un/a Técnico/a de 
Prevención de Riscos Laborais (con especialización en riscos 
eléctricos), para Servizo de Prevención Mancomunado situado na zona 
do Barbanza (A Coruña). MISIÓN DO POSTO: Participar no bo 
funcionamento do sistema de Prevención de Riscos Laborais das 
empresas que forman parte do Servizo de Prevención Mancomunado. 
PRINCIPAIS FUNCIÓNS A DESENVOLVER: · Promover a prevención 
nas empresas e participar na súa planificación. · Realizar avaliacións 
dos diferentes riscos. · Investigación de incidentes e accidentes de 
traballo. · Formación e concienciación do persoal das compañías. · 
Coordinación de actividades empresariais. · Deseño de postos de 
traballo (lugares de traballo, superficies, alcances, etc.).  

Contacto: ww.infojobs.net 

 

ENXEÑEIRO/A SUPPLY CHAIN GALICIA 
(03/03/2018) 

Publicada en: www.infojobs.net 

Localidade: Culleredo 

Descrición: 

Estudos mínimos Grao Experiencia mínima Polo menos 3 anos 
Requisitos mínimos Titulación Universitaria Superior (Enxeñería 
Industrial, Económicas…) Experiencia de 3 anos en posto 
similar. Moi valorable máster ou posgrao en Loxística e Cadea 
de Subministración Experiencia en Cadea de Subministración, 
subcontratación, aprovisionamento, loxística en planta de 
produción. Experiencia en Ferramentas de Xestión: 
Despregamentos de obxectivos, Plans de Acción, KPIs 
Valorable alto nivel de Inglés. Liderado Capacidade 
negociadora Alto grao de innovación e creatividade Capacidade 
resolutiva Coordinación de equipos Descrición Funcións En 
dependencia do Responsable de Supply Chain, ocuparase da 
planificación do traballo dos Talleres Exteriores, sendo a 
ligazón entre as áreas de control de produción e planificación 
do Departamento de Supply Chain e os talleres exteriores 
subcontratados Ofrécese Desenvolvemento profesional en 
multinacional en constante expansión  

Contacto: www.infojobs.net 
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DELINEANTE OU ENXEÑEIRO/A CON ALEMÁN 

 (05-03-2018) 

Publicada en: www.galejobs.com 

Localidade: Noia (A Coruña) 

Descrición: 

O noso traballo consiste no deseño, a planificación e a licitación de 
proxectos referentes ás instalacións do Edificio (Electricidade, 
Climatización, Fontanería/Saneamento...). 

 As túas tarefas:  
- Preparación de planificación dos proxectos (calefacción, ventilación, 
aire acondicionado, sanitarios)  
- Crear planos usando AutoCad  
- Planificación de documentos con programas técnicos. 

O teu perfil:  
- Planificación e experiencia práctica no campo dos equipos técnicos 
de construcción  
- Experiencia con AutoCad  
- Traballo independiente, na medida en que o permita a túa 
experiencia laboral previa  
- Habilidades de comunicación en alemán 

 

Requisitos: 

Coñecementos Idioma Alemán 

  

 

Contacto: galejobs 
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TÉCNICO/A DE PRODUCCIÓN 

 (8-03-2018) 

Publicada en: www.galejobs.com 

Localidade: A Coruña 

Descrición: 

Seleccionamos para empresa de reconocido prestixio no sector 
químico ubicado na provincia de A Coruña un/ha Enxeñeiro/a 
Técnico/a para o departamento de Producción. 

As súas funcións serán: 

• Enxeñeiro/a Técnico/a responsable de planificación e organización 
da producción con varios turnos de traballo, e equipos de operarios 
especializados.  
• Xestión de equipos diversos, con alto nivel de exigencia, e con 
filosofía de mellora continua, baixo modelos lean.  
• Optimización das líneas productivas e tempos de fabricación.  
• Coordinar aos responsables de cada sección productiva.  
• Seguimento de KPI's en colaboración co departamento de 
calidade.  
• Seguimento de non conformidades internas, planificar accións 
correctivas e preventivas e a súa implantación.  
• Facer cumplir as medidas de seguridade e saúde no traballo a 
todos os traballadores. 

Habituado/a a traballar en equipo, baixo presión en procesos 
continuos e con cumplimento de plazos de entrega, etc. 

Con capacidade de dedicación, esforzo e compromiso. 

As condicións económicas negociaranse con cada candidato/a en 
función dos valores aportados 

  

Requisitos: 
• Formación en enxeñería técnica  
• Mellora de procesos.  
• Experiencia de ao menos 1 ano en postos similares 

Contacto: galejobs 
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RESPONSABLE OFICINA TÉCNICA 
 (DO 12 AO 18 DO 03 DO 2018) 

Publicada en: Grupo Arestor 

Localidade: A Coruña 

Descrición: 

Formación superior en Delineación, Deseño Gráfico/Industrial, 
Arquitectura Técnica, outras Enxeñerías ou similares. Experiencia 
mínima de 3 anos en postos similares no sector da carpintería 
metálica. Imprescindibles coñecementos e experiencia en sistemas de 
carpintería metálica: muros cortina, fachadas ventiladas, xanelas e 
ventás, etc. Coñecementos e/ou soltura co AUTOCAD 2D. Nivel 
usuario/medio nos programas informáticos de Microsoft Office: Word, 
Excel, Power Point. Residir na provincia da Coruña, ou con 
dispoñibilidade para cambio domiciliario. Carné de conducir e vehículo 
propio. 

Contacto: GRUPO ARESTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENXEÑEIRO/A DE DESEÑO MECÁNICO 

 (14-03-2018) 

Publicada en: Proxecto ILES 14/03/2018 

Localidade: Vigo 

Descrición: Ananda Gestión ETT 

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. 
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ENXEÑEIRO/A DE PROXECTOS DE FRÍO E CLIMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

 (15-03-2018) 

Galejobs Galejobs 

Descrición: 

Galejobs selecciona para empresa de instalación, mantemento e 
reparación de todo de tipo de instalacións de frío industrial e 
climatización con presencia nacional e internacional, un/ha 
enxeñeiro/a para responsabilizarse da oficina Técnica .  
Buscamos un profesional con experiencia previa en Oficina Técnica e 
nol sector do frío e a climatización industrial, con capacidade para 
xestionar proxectos de maneira autónoma e reportando 
directamente á Dirección Xeral  
Entre as súas funcións:  
o Elaboración de estudios e presupostos técnicos en proxectos / 
instalacións de frio industrial.  
o Deseño de proxectos e estudios de costes  
o Asesoramiento/ Asistencia a clientes, de forma presencial e/ou 
telefónica.  
Ofrécese contrato estable en empresa con proxección e bo ambiente, 
donde poder desarrollarse profesionalmente e con horarios flexibles. 

 

Requisitos: 

- Experiencia previa en posto similar e no sector do frío e 
climatización  
- Manexo de Autocad 3D nivel avanzado  
- Coñecemento e experiencia en interpretación de esquemas 
frigoríficos  
- Capacidade organizativa  
- Proactivo/a  
- Resolutivo/a  
- Autónomo/a no seu traballo, pero con capacidade para traballar en 
equipo  
- Creativo/a  
-Habilidades relacionales, para asesoramiento contacto con clientes 
internos e externos  
- Inglés medio 

 

Contacto: galejobs 

 


