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BOLETÍN DE OFERTAS DE EMPREGO Nº 111 
 
 
 

TELEVES. VARIAS OFERTAS DE EMPREGO 
(21/01/19) 

Publicada en: TELEVÉS 

Descrición: 
técnico/a en PRL - técnico/a de desenvolvemento software - enxeñeiros/as 
- xestor/a de proxectos - bolseiros/as 

Contacto:  enxeñeiro 

 
 
 
 

GRUPO CORTIZO  
(21/01/19) 

Publicada en: CORTIZO 

Localidade:  Padrón 

Descrición:  Enxeñeiro/a ou arquitecto/a técnico/a 

Contacto:  enxeñeiro 

 
 
 
 

 CONSULTA AS OFERTAS DE EMPREGO DA UNIVERSIDADE DE VIGO 
(21/01/19) 

Descrición: 

- Enxeñeiro/a hardware para drons (Coruña) 
- Bolsa FEUGA (Moaña) 
- Bolsa FEUGA (Mos) 
- Enxeñeiro/a de soporte I+D (Vigo) 
- Bolsa FEUGA (Vigo) 
- Docente certificado de profesionalidade “Planificación e control da   
área de electromecánica” (Lugo) 
- Bolsa enxeñaría de produto (Vigo) 
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ANALISTA PROGRAMADOR/A SENIOR JAVA 
(do 21 de xaneiro ao 27 de xaneiro do 2019) 

Publicada en:                Coremain 

Localidade:  Santiago 

Descrición: 

Titulación mínima: FP II/ Enxeñería técnica ou Grao/ Enxeñería 
superior en Informática, Telecomunicacións ou similares. 
Experiencia de polo menos 3 anos en posto similar. Experiencia 
ampla en desenvolvementos Java e API Core (Coleccións, 
concorrencia, xenéricos…) Experiencia no desenvolvemento de 
aplicacións con complexas lóxicas de negocio. Experiencia en 
desenvolvemento de test unitarios e integración ( JUnit, Mockito, 
Spock…) Experiencia en diseño e desenvolvemento de interfaces API 
REST. Preocupación pola calidade de desenvolvemento e limpeza de 
código. Experiencia traballando con Soar ou ferramentas similares. 
Experiencia no desenvolvemento baixo o modelo de integración 
continua. Experiencia en protocolos de comunicación asíncronos. 
Experiencia con BD relacións/non relacionales ( DB2, Mongo, 
Couchbase, Redis) 

Contacto:  Enxeñeiro/a 

 
 
 
 

ENXEÑEIRO/A LEAN MANUFACTURING  
(do 21 de xaneiro ao 27 de xaneiro do 2019) 

Publicada en:                Grupo Arestora 

Localidade:  Zona Barbanza 

Descrición: 

Estudos universitarios en Enxeñería Técnica Industrial e/ou 
Superior. Acreditar experiencia previa de polo menos 3 anos 
desenvolvendo accións de mellora continua no ámbito industrial 
(mellora de procesos, rendementos de produción, etc.). 
Coñecementos da metodoloxía Lean Manufacturing, 5 S, 
procedementos de estandarización. Coñecementos en ferramentas 
de control de tempos e métodos. Carné de conducir e vehículo 
propio. Residencia na zona do Barbanza e arredores (Rianxo, Boiro, 
Ribeira, Pobra do Caramiñal, Noia, Padrón, Catoira, etc.) e/ou 
posibilidade de cambio de residencia 

Contacto:  Enxeñeiro/a 

 
 
 
 
 
 
 



Mª Luisa Louro 
Patricia Yáñez 

   
 
     Área de Traballo e Emprego 
 
 

P á x i n a  3 | 5 

 

 
 

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A DE MANTEMENTO INDUSTRIAL  
(do 21 de xaneiro ao 27 de xaneiro do 2019) 

Publicada en:                Grupo Arestora 

Localidade:  Zona Barbanza 

Descrición: 

Estudos universitarios en Enxeñería Técnica Industrial e/ou Grao nas 
ramas de Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Tecnoloxías Industriais 
etc. Posibilidade de contratación mediante convenio de prácticas ou 
Bolsa ( FEUGA, FUAC, etc.). Nivel de Excel alto. Coñecementos de 
programas de deseño ( AutoCAD, SolidWorks, etc.). Carné de 
conducir e vehículo propio. Posibilidade de incorporación inmediata. 
Residencia na zona do Barbanza e arredores (Rianxo, Boiro, Ribeira, 
Pobra do Caramiñal, Noia, Padrón, Catoira, etc.) e/ou posibilidade 
de cambio de residencia 

Contacto:  Enxeñeiro/a 

 
 
 
 
 

RESPONSABLE DE MONTAXE DE ASCENSORES  
(do 21 de xaneiro ao 27 de xaneiro do 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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RESPONSABLE PRL ENXEÑEIRO/A  

(do 21 de xaneiro ao 27 de xaneiro do 2019) 

Publicada en:                Grupo Arestora 

Localidade:  Zona Barbanza 

Descrición: 

Formación en Enxeñería Técnica Industrial, especialidade en 
Electricidade, Organización, etc. Máster en Técnico/a Superior en 
Prevención de Riscos Laborais (3 especialidades). Experiencia previa 
en postos de responsabilidade na área de PRL de, polo menos, 2 
anos. Experiencia en contornas industriais e maquinaria industrial. 
Carné de conducir e vehículo propio. Residencia na zona do Barbanza 
(Boiro, Rianxo, Pobra do Caramiñal, Ribeira, etc.) e/ou 
dispoñibilidade para cambio de residencia. 

Contacto:  Enxeñeiro/a 

 
 
 
 

RESPONSABLE DE MANTEMENTO  
(do 28 de xaneiro ao 03 de febreiro do 2019) 

Publicada en:                Ega Consultores 

Localidade:  Arredores de Vigo 

Descrición: 

Experiencia de 3 a 4 anos en mantemento de equipos con restricións 
de produción de alto volume. Valorarase positivamente experiencia 
con unidades de soldadura, fornos e prensas de conformado ou en 
empresas de automoción - Titulación Universitaria de carácter 
técnico - Experiencia na xestión dun equipo de mantemento - 
Coñecemento de provedores de solucións de enxeñería - Altas 
habilidades no manexo de ferramentas informáticas (ERP) - Nivel de 
inglés alto, adecuado para manter unha estreita comunicación coa 
Central da empresa situada en Europa - Outros idiomas serán 
valorados positivamente, como francés e/ou alemán 

Contacto:  Enxeñeiro/a 
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PLEXUS. OFERTAS DE EMPREGO  
(do 28 de xaneiro ao 03 de febreiro do 2019) 

Localidade:  Acoruña 

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 

 

TÉCNICO/A DE PROXECTOS INDUSTRIAIS  
(do 28 de xaneiro ao 03 de febreiro do 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 


