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TÉCNICO/A ELECTROMECÁNICO ESPECIALISTA EN SAT 
(11 de xaneiro do 2022) 

Localidade: Padrón ( A Coruña) 

Descrición: 

A s súas funcións serían: 

- Programación de máquinas CNC 

- Actualizacións de sofware 

- Instalación posta en marcha, mantemento e reparación de 

máquinas en instalacións de clientes 

- Formación de clientes en manexo de máquinas 

- Análise e resolución de problemas en equipos 

- Redacción de informes técnicos e intervención. 

Requisitos: 

• Nivel medio/alto de inglés(interactuará neste idioma cos     

técnicos da sede central) 

• Coñecemento en programación CNC, electrónica, 

electricidade, automatismos eléctricos e PLCs 

• Dispoñibilidade para desprazarse por España e Portugal 

• Recomendable ter coñecementos de carpintería metálica, 

incluso como operario de máquinas 

Contacto: Enviar C.V. : fernando.garcia@muratiberica.es 
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ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL 
(11 de xaneiro do 2022) 

Publicada: infojobs 

Localidade:  A Coruña 

Descrición: 

Funcións: 

Tarefas de consultaría especializada en optimización 

enerxética, proxectos como a creación de centros de control 

para xestionar a eficiencia enerxética das súas instalacións e 

a implantación dunha plataforma tecnolóxica para supervisar 

telematicamente o seu consumo enerxético. 

Requisitos: 

-Titulación universitaria en enxeñería industrial (electricidade, 

electrónica ou similar). 

-Formación adicional en eficiencia enerxética y/o enerxías 

renovables. 

-Valoraranse especialmente coñecementos de instalacións de 

climatización, PLCs e instrumentación. 

-Requírense ao menos 3 anos de experiencia relacionada coas 

aptitudes comentadas 

-Inglés medio-alto imprescindible. 

Contacto: Enxeñeiro/a 

https://www.infojobs.net/a-coruna/ingeniero-industrial-para-gestion-energetica-junior/of-i37b3ad4f2e419bafb07f3a4909a202?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
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BECA FEUGA/FUAC departamento de Industrialización, 
Enxeñería e Mellora Continua 

(07 de xaneiro do 2022) 

Localidade:  Vigo 

Descrición: 

As funcións estarán orientadas a: 

- Traballar co ERP (introducir datos en Navision). 

- Elaborar/actualizar gamas de traballo. 

- Perseguir execución procesos en planta. 

- Colaborar en deseño de novos procesos. 

A contratación sería a través de convenio de prácticas FEUGA. 

https://www.feuga.es/becas/pbf/ 

Requisitos: 

Valorarase: 

- Ter recente titulación UNIVERSITARIA EN ENXEÑERÍA 

MECÁNICA ou similar 

- Incorporación EN XANEIRO 

- Cumprir os requisitos para concertar unha BECA FEUGA OU 

FUAC 

- Persoa con capacidade de planificación, acostumada a altos 

volumes de traballo. 

- GUSTO POLA DOCUMENTACIÓN, INFORMES 

- Valorarase traballo en equipo e comunicación. 

Contacto: Enxeñeiro/a 

https://empleo.imancorp.es/es/oferta/beca-feugafuac-departamento-de-industrializacion-ingenieria-y-mejora-continua-5
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ENXEÑEIRO/A MELLORA CONTINUA (H/M) 
(10 de xaneiro do 2022) 

Publicada: Infojobs 

Localidade: Ourense 

Descrición: 

Funcións: 

- Mellora do funcionamento dos procesos, buscando melloras 

continuas nos postos de traballo, maquinaria e loxística. 

- Mellora de produtos e subprodutos derivados dos distintos 

produtos. 

- Supervisar o rendemento e os costes de produción. 

- Impulsar a mellora da produtividade na área. 

- Promover e sensibilizar na mellora continua e no 

cumprimento das boas prácticas. 

- Coordinación cos responsables das seccións. 

Requisitos: 

Experiencia previa de ao menos 3 - 4 anos en posto de 

similares características. 

- Enxeñeiro técnico ou Superior. 

- Coñecementos en Mellora Continua (Lean Manufacturing, 

Kaizen). 

- Coñecementos de Boas Prácticas de Traballo en Normas de 

Hixiene, Bioseguridade, Medioambientais, Correcta Xestión 

de residuos, e Seguridade e Saúde no Traballo. 

- Persoa asertiva, con dotes de comunicación e capacidade de 

negociación. 

Contacto: Enxeñeiro/a 

https://www.infojobs.net/ourense/ingeniero-mejora-continua-h-m/of-id8f9556f6443af88220ffd9f982a67?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E42206812850%7Cversion%7ECONTROL&searchId=42206812850&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE

