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ENXEÑEIRO/A TÉCNICO 
(4 de Novembro do 2019) 

Localidade: Boiro  

Requisitos: 

• Estudos universitarios en Enxeñería Técnica Industrial, na especialidade 
de Mecánica. 

• Posibilidade de contratación mediante convenio de prácticas ou Beca 
(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 PROXECTOS - DEPARTAMENTO ENXEÑERÍA  
(5 de novembro do 2019) 

Localidade: 
• Vigo  

Requisitos: 

• Requírese a incorporación dun candidato experto en deseño de 
proxectos de enxeñería a medida, preferentemente no sector de 
tratamento de augas. As súas  funcións principais: - Deseñar solucións 
para as necesidades dos clientes - Elaboración de proposta técnicas 
complexas (compoñente técnico) a nivel nacional e internacional - 
Colaborar no soporte comercial aos clientes, así como participación 
activa nos proxectos da compañía - Realizar presentacións (inglés)  

Contacto: www.infojobs.net 

https://grupoarestora.com/empleo/empleo-ingeniero-a-tecnico-a-area-mantenimiento-industrial-a-coruna/
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DOCENTE PARA IMPARTIR O CURSO ELEM0110 DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS DE 
SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

(6 de novembro do 2019) 

Localidade: Santiago de Compostela 

Requisitos: 

1) Licenciado, enxeñeiro, Arquitecto ou o Título de grado 
correspondente u outros títulos equivalentes / ● Diplomado, 
Enxeñeiro Técnico, Arquitecto Técnico ou o título de grado 
correspondente ou outros títulos equivalentes. 

2) Experiencia laboral de 2 anos en desenvolvemento de proxectos de 
sistemas de automatización industrial. 

3) Competencia docente acreditada mediante unha das seguintes 
opcións: 

a. Certificado de profesionalidade de “formador ocupacional” ou de 
“docencia da formación profesional para o emprego”. 

b. Certificado de aptitude pedagóxica (CAP). 
c. Máster universitario de profesorado. 
d. Titulación universitaria de licenciado en Pedagoxía, Psicopedagoxía 

ou de Mestre en calquera das súas especialidades, dun título 
universitario de graduado no ámbito da Psicoloxía ou da 
Pedagoxía, ou dun título universitario oficial de posgrado nos 
citados ámbitos. 

e. 600 horas de experiencia docente nos últimos dez anos en formación 
profesional para o emprego ou do sistema educativo. 

Contacto: 
Enviar currículo a: mcastro@fundacionlaboral.org 
Teléfono: 981 983 540 
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