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BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO Nº 99 
 

 
ENXEÑEIRO TÉCNICO INDUSTRIAL CON EXPERIENCIA EN INSTALACIÓNS DE 

CLIMATIZACIÓN E MANTEMENTO 
 (19-03-2018) 

Publicada en: La Voz de Galicia 

Contacto: Enviar CV: dptorecursoshumanos2018@ gmail.com  

 

 
ENXEÑEIRO/A DE OFICINA TÉCNICA 

 (30-03-2018) 

Publicada en:  www.infojobs.net 

Localidade: A Coruña 

Descrición: 

Require: Enxeñería Técnica - Industrial, especialidade en Mecánica. 
Experiencia demostrable no sector, en enxeñería ou instaladora; 
Experiencia en instalacións hospitalarias, terciarias, hoteis e edificios 
singulares. Persoa responsable, dinámica, acostumada a traballar en 
equipo. Imprescindible dominio paquete Office. 

Contacto:  ww.infojobs.net  

 

 

 

 

ENXEÑEIRO –ANALISTA PROGRAMADOR JAVA  
(01-04-2018) 

Publicada en: : Infojobs 

Descrición: 

Requisitos mínimos Requirimos: .- Coñecemento de tecnoloxías Xava 
EE ou Spring, e o seu ecosistema de ferramentas ( Maven, Jenkins, 
JUnit..). .- Experiencia en polo menos un Application Server, 
preferiblemente Weblogic. .- Bases de Datos: Oracle ou MySQL. .- 
Control de versións: SVN, Git. Á parte do anterior valoramos 
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 Descrición Precisamos incorporar en noso equipo 
enxeñeiros e técnicos, 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. Os 
nosos clientes son empresas novas, dinámicas e punteiras, en 
crecemento e con alto nivel de implantación no mundo das 
telecomunicacións tanto a nivel nacional como internacional, onde as 
persoas son o activo máis importante. Se che apaixona a tecnoloxía e 
valoras traballar nun lugar no que achegar o mellor de ti día a día 
(nun ambiente novo, colaborativo e responsable) sendo apreciado por 
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iso, desenvolvendo con frameworks e produtos ORACLE © e vivindo 
como as últimas tecnoloxías en programación e comunicacións 
ábrense oco no mercado, estas convidado a subscribirche a esta 
oferta. Ofrecemos a posibilidade de incorporación inmediata a un 
proxecto de alto valor tecnolóxico e longo prazo, con altas 
expectativas de consolidación e promoción cara a postos de 
responsabilidade segundo valía dos candidatos e cumprimento de 
obxectivos, así como unha importante formación práctica en 
tecnoloxía TELCO e competencias para a xestión de proxectos. 
www.sgxautomarine.com 

Contacto: ww.infojobs.net 

 

ENXEÑEIROS SENIOR DE AUTOMATIZACIÓN  
(01/04/2018) 

Publicada en: www.infojobs.net 

Descrición: 

Requisitos mínimos Seleccionamos para o noso Departamento 
Técnico, Técnicos/Enxeñeiros/ as de Automatización Senior 
para traballar en proxectos en diferentes sectores da industria, 
principalmente fose do sector de automoción. Integrarasche 
nunha importante empresa de Enxeñería de Automatización, 
nun excelente ambiente de traballo, con posibilidade de 
traballar en múltiples sectores e con diferentes tecnoloxías. É 
necesario que achegues unha ampla experiencia en 
programación de diferentes plataformas de automatización, 
tanto a nivel de PLC como de SCADA ( Siemens, Rockwell, 
etc...), así como en postas en marcha de proxectos. Valorarase 
tamén ter experiencia realizando proxectos de visión artificial 
e/ou robótica industrial. Os traballos desenvolveranse 
principalmente en Madrid e zona noroeste de España, pero 
valorarase positivamente a dispoñibilidade para viaxar e un bo 
nivel de inglés. Os postos ofertados terán como centro base de 
traballo ben Vigo, A Coruña ou Madrid. Descrición 
Seleccionamos para o noso Departamento Técnico, 
Técnicos/Enxeñeiros/ as de Automatización Senior para 
traballar en proxectos en diferentes sectores da industria, 
principalmente fose do sector de automoción. Integrarasche 
nunha importante empresa de Enxeñería de Automatización, 
nun excelente ambiente de traballo, con posibilidade de 
traballar en múltiples sectores e con diferentes 

Contacto: www.infojobs.net 
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ENXEÑEIRO PARA DEPARTAMENTO TÉCNICO 

 (02-04-2018) 

Publicada en: Infojobs 

Localidade: O Porriño 

Descrición: 

ISEGA TECHNOLOGY SL Requisitos Estudos mínimos Enxeñería 
Técnica Experiencia mínima Máis de 5 anos Requisitos mínimos 
Requisitos mínimos: 1. Formación en enxeñería técnica 2. CAD, 
Cálculos de instalacións e Office 3. Experiencia de maior de 5 anos 
nun posto similar 4. Dispoñibilidade de incorporación inmediata 
valorarase: 1. Nivel medio alto de inglés. Falado e escrito. 2. 
Experiencia en xestión e dirección de obras industriais 3. Experiencia 
en dirección de equipos 4. Experiencia en licitación de obras públicas 
e privadas Descrición 1. Elaboración de documentación técnica, 
informes e revisión de documentación. 2. Estudo e elaboración de 
orzamentos de instalacións eléctricas Industriais 3. Supervisión nas 
obras da correcta execución técnica das Instalacións 4. Elaboración 
de comparativos de compra 5. Asesoramento técnico aos clientes e a 
departamento de Operacións  

Contacto: Infojobs 

 

 

 

 

 
CONSULTOR/A ESPECIALISTA TELCO 

 (2 ao 8-04-2018) 

Publicada en: Coremain 

Localidade: Pontevedra 

Descrición: 

Titulación mínima: FPII, Enxeñería Técnica ou Grao/Enxeñería 
superior en Informática, Telecomunicacións ou similares. Experiencia 
de a lo menos 2 anos como Consultor en proxectos similares. 
Experiencia previa en proxectos de negocio Telecomunicacións. 
Proactividade, iniciativa e ganas de aprender 

Contacto: coremain 
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ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A COMERCIAL JUNIOR 

 (DO 2 AO 8 DO 04 DO 2018) 

Publicada en: Grupo ARestora 

Localidade: A Coruña 

Descrición: 

Formación Universitaria Superior en Enxeñería Técnica ou similares. 
Experiencia previa de 1 ano na área comercial, preferiblemente en 
ámbitos industriais ou de construción. Capacidade organizativa (citas 
con clientes, horarios, etc.). Residir na Coruña ou proximidades e/ou 
posibilidade de realizar un cambio de residencia. Valorable 
dispoñibilidade xeográfica para posterior desenvolvemento dentro da 
compañía. Residencia na zona de Coruña/Pontevedra ou proximidades 
e/ou posibilidade de cambiar a súa residencia. Flexibilidade horaria. 
Carné de conducir 

Contacto: Grupo arestora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENXEÑEIROS TÉCNICOS 

 (2 ao 8 do 2018) 

Publicada en: Servizo Galego de Saúde 

Descrición: 
convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de 
enxeñeiro/a técnico/a (3 prazas) Prazo ata o 14 de abril de 2018 

Contacto: sergas 
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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 

 


