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ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A 
(10 de decembro do 2021) 

Publicada: infojobs 

Localidade: A Coruña 

Descrición: 

Empresa especializada en realización de Instalacións Eléctricas 

con gran crecemento busca incorporar a súa plantilla a un 

Enxeñeiro/a Eléctrico/a. 

As funcións a desenvolver serán: 

-Realización de presupostos 

-Realización de pedidos 

-Xestión de obras 

-Seguimento da execución das instalacións 

-Apoio técnico a obra 

-Realización de planos 

Requisitos: 

• Estudios mínimos 
Enxeñería Técnica - Industrial, especialidade en Electricidade 

• Experiencia mínima 
Ao menos 3 anos 

• Idiomas requiridos 
o Español - Nivel Avanzado 
• Requisitos mínimos 

-Experiencia con programas de xestión ERP 
-Capacidade de adaptación a novo grupo de traballo 
-Persoa activa e con capacidade de resolución 
-Nivel alto de Office e Autocad 
-Experiencia demostrable en deseño e execución de 
Instalacións Eléctricas 

Contacto: Enxeñeiro/a 

https://www.infojobs.net/a-coruna/ingeniero-electrico-jefe-obra/of-i562b7b4f0945659fb2123b16ac7940?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
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ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL 

(25 de decembro do 2021) 

Publicada: infojobs 

Localidade:  Santiago de Compostela 

Descrición: 

Precísase enxeñeiro/a técnico industrial para elaboración de 

presupostos, xestión de pedidos, seguimentos e proxectos de 

obras... 

Incorporación inmediata 

• Tipo de industria da oferta 

Construción 

Requisitos: 

• Estudios mínimos 
• Enxeñería Técnica  
• Experiencia mínima 
Non Requerida 

Contacto: Enxeñeiro/a 

ENXEÑEIRO/A FOTOVOLTAICO/A 

(28 de decembro do 2021) 

Localidade:  Santiago de Compostela 

Descrición: 

O perfil desexado é un enxeñeiro/a de proxectos con máster 

relacionado cas enerxías renovables e experiencia profesional 

mínima de 1 ano en algunha das seguintes áreas: 

-Fotovoltaica para autoconsumo (esta experiencia é 

obrigatoria),-Instalacións de biomasa domésticas e industriais, 

-Iluminación led, 

-Aerotermia, 

-Coxeneración, 

-Mercado eléctrico, 

Valorarase experiencia xestionando subvencións do INEGA, 

IGAPE ou IDAE 

Requisitos: 
Experiencia en redacción de proxectos, dirección de obra e 

deseño en autocad de instalacións fotovoltaicas. 

Contacto: Enxeñeiro/a 

https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/ingeniero-tecnico-industrial/of-i799fabf8af4432ac2bd74d17d52fc8?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
https://www.infojobs.net/santiago-de-compostela/ingeniero-fotovoltaico/of-i5eba06a4fe4b9e85e3866d563b47a0?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE
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ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL 

(29 de decembro do 2021) 

Localidade:  A Coruña 

Descrición: 

Valorarase: 

- Manexo de Software de obras: EPLAN, AUTOCAD, MS 

PROYECT 

- Coñecementos Licitacións Públicas: preparación ofertas 

técnicas 

- Coñecementos e formación en Calidade, Medio Ambiente E 

PRL, valorándose a posesión de algún Máster e/ou titulación. 

Ofrécese: 

- posto de traballo estable. 

- remuneración a convir. 

- contrato temporal e posteriormente indefinido. 

Requisitos: 

• Estudios mínimos 

Enxeñería Técnica - Industrial, especialidade en Electricidade 

• Experiencia mínima 

Non Requirida 

Contacto: Enxeñeiro/a 

https://www.infojobs.net/a-coruna/ingeniero-tecnico-industrial/of-iafda2e770747cb9d557b83b66267f7?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=RELEVANCE

