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DEPARTAMENTO PROXECTOS OFICINA TÉCNICA E PRESUPOSTACIÓN 

(21 de setembro do 2021) 

Publicada: infojobs 

Localidade:  A Coruña 

Descrición: 

Empresa líder do sector de seguridade selecciona persoal para o 

departamento de proxectos 

Requisitos: 

 

Requírese boa planificación e orde no traballo, alta capacidade de 

adaptación e aprendizaxe. Debe ter un dominio avanzado de 

ferramentas informáticas (Paquete Office, ferramentas de deseño 

como AUTOCAD) Valorarase altamente la experiencia en deseño de 

instalacións de seguridade 

Contacto: Enxeñeiro/a 

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL  

(24 de setembro do 2021) 

Publicada:  BOE 

Localidade: León 

Descrición: 

Convocatoria para proveer unha praza de Enxeñeiro/a Técnico/a 

Industrial, pertencente a escala Administración Especial, subescala 

Técnica, clase Media, mediante o sistema de oposición, en quenda 

libre. 

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 14 de outubro 

Contacto: Enxeñeiro/a 

https://www.infojobs.net/arteixo/ingeniero-industrial-project-manager/of-i30edcd7edb48f3b5406a29f78be9d1?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CCONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://bit.ly/3kC36uL
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ENXEÑEIRO/A DE INSTALACIÓNS 
(27 de setembro do 2021) 

Publicada: infojobs 

Localidade: A Coruña 

Descrición: 

• Realización de auditorías de mantemento e Facility Management 

nos edificios da rede DACHSER en España e Portugal. 

• Encargándose das seguintes funcións para a xestión das 

instalacións tanto en proxectos de obra nova, reformas e 

adaptacións de edificios existentes: 

- Seguimento e control dos paquetes de instalacións en obras 

de edificación industrial e oficinas. Monitoring económico, 

técnico e de calidade de execución de obra. 

- Definición de necesidades do paquete de instalacións 

conforme ó estándar DACHSER, elaboración de pregos para 

solicitude de ofertas, estudios comparativos e proposta de 

adxudicacións. 

- Control do cumprimento do presuposto e dos prazos de 

execución da obra. 

- Control documental e gráfico dos paquetes de instalacións 

nos proxectos de obra. 

- Xestión das relacións cos contratistas. 

- Previsións presupostarias e de costes de obra. 

Requisitos: 

- Dispoñibilidade para viaxar a nivel nacional e puntualmente 

internacional. 

- Carné de conducir B. 

- Bo nivel de inglés (B2 o superior). 

- Bo nivel de Autocad. 

- Bo nivel de Presto. 

- MS Office y MS Project. 

- Experiencia mínima de 1 año en posto similar. 

Contacto: Enxeñeiro/a 

https://www.infojobs.net/a-coruna/ingeniero-instalaciones-coruna/of-i05a328e08743c39d0021f7baf450fe?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYNOKW4D&page=1&sortBy=RELEVANCE
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TÉCNIO/A DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

(29 de setembro do 2021) 

Localidade:  A Coruña 

Descrición: 
Precísase técnico/a de prevención de riscos laborais para a zona de 

A Coruña para incorporación inmediata. 

Requisitos: 

• Carreira técnica. 

• Máster superior de prevención de riscos laborais (3 

especialidades). 

Contacto: 

Enviar currículum a: seleccionpersonal@cftconsultoria.com, 

indicando no asunto: Técnico/a PRL- Coruña 

mailto:seleccionpersonal@cftconsultoria.com

