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ENXEÑEIRO/A EN CLIMATIZACIÓN  
(02/01/19) 

Publicada en: Infojobs 

Localidade:  San Cibrao Das Viñas, Ourense 

Descrición: 
Enxeñeiro/a para o desenrolo de proxectos en climatización, calefacción e 
eficiencia enerxética do edificio. Disposto a traballar en centro Europa. 

Requisitos:  
•Estudios mínimos Enxeñería Técnica • Experiencia mínima non requirida • 
Requisitos mínimos Francés a nivel avanzado, absterse os que non cumpran 
este requisito. 

Contacto:  Infojobs 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA. OFERTAS DE EMPREGO  
(14/01/19) 

Contacto:  Enxeñeiro/a 
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TÉCNICO/A DE PROXECTOS INDUSTRIAIS  
(do 14 de xaneiro ao 20 de xaneiro de 2019) 

Publicada en: Grupo Arestora 

Localidade:  Pontevedra 

Descrición: 

Estudos Universitarios de Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial e/ou 
Formación Profesional de Grao Superior na rama de Fabricación 
Mecánica. Acreditar experiencia previa de polo menos 1-2 anos en 
postos de Oficina Técnica. Dominio de softwares de deseño industrial 
( AutoCAD, SolidWorks, etc.) Experiencia profesional no uso de 
ferramentas ofimáticas (Excel, Word, PowerPoint etc.). Valorable 
nivel medio en lingua inglesa. Dispoñibilidade/flexibilidade para 
traballar a quenda partida. Residencia na zona sur de Pontevedra 
e/ou posibilidade de cambio de residencia. Carné de conducir e 
vehículo propio. Posibilidade de incorporación inmediata. 

Contacto:  Enxeñeiro/a 

 
 
 
 

RESPONSABLE DE MONTAXE DE ASCENSORES 
(do 14 de xaneiro ao 20 de xaneiro de 2019) 

Publicada en: Grupo Arestora 

Localidade:  Mallorca 

Descrición: 

Formación Universitaria en Enxeñería Técnica e/ou Superior 
(calquera tipo de especialidade). Experiencia previa de polo menos 
2 anos desempeñando funcións similares. Experiencia en 
Coordinación de equipos propios e/ou subcontratados. 
Coñecementos técnicos en ámbitos de Instalación en Obra. Carné de 
Conducir e vehículo propio. Residencia na zona de Mallorca e/ou 
arredores 

Contacto:  Enxeñeiro/a 
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DOCENTE PARA CURSO ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS 
(do 9 de xaneiro de 2019) 

Publicada en: Proxecto ILES 09/01/2019 

Localidade:  Vigo 

Descrición:  Para impartición do certificado organización e xestiónde almacéns. 

Requisitos:          

Experiencia profesional acreditable como mínimo dun ano nas 
competencias propias do certificado, acredítase mediante vida 
laboral e/ou certificados de empresa. Se non posuíse ningunha das 
titulacións arriba expresadas, no seu lugar, sería imprescindible 
unha experiencia profesional acreditable mínima de 4 anos nas 
competencias propias do certificado acreditable mediante vida 
laboral e/ou certificados de empresa. Competencia docente. 

Contacto: 
Enviar CV a,especificando tódolos requisitos, a: 
formaciondesdevigo@gmail.com 

 
OPERADOR DE PRODUCCIÓN EN BIOETANOL GALICIA 

(do 15 de xaneiro de 2019) 

Localidade:  Teixeiro 

Descrición: 

Funcións principais (en dependencia do Xefe de Turno): 
-Operar de forma autónoma a súa unidade en condicións normais e 
atender calquera problema que xurda durante a operación. 
-Identificar, analizar e resolver as desviacións que se produzan nas 
unidades de proceso. Comunicar os problemas e tomar as accións 
correctivas apropiadas para asegurar a súa resolución. 
-Rexistrar todas as lecturas, as incidencias e cambios relativos a 
traballos que se produzan no posto e/ou no proceso. 
-Realizar e interpretar análises de laboratorio de carácter básico. 

Requisitos:          

Dispoñibilidade:  requírese  incorporación inmediata  
  
Titulación:  
- FP o Enxeñería (especialidade mecánica, bioquímica, química ou 
eléctrica). En ausencia desta titulación, valorarase experiencia 
acreditada como operador en empresas do sector. 
- Curso de nivel básico en PRL  
  
 Experiencia:  Mínimo 1 ano en planta de proceso químico 

Contacto:  Enviar CV a: lourdes.maques@vertexbioenergy.com 

 


