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TÉCNICO/A DE CALIDADE JUNIOR 
(19 de febreiro do 2020) 

Publicada: Proxecto ILES  

Localidade: Polígono Industrial O Viso A Cunchada - O Rosal 

Descrición: 

Establecemento de sistema de aplicación de control de xestión financeira. 

Funcións: Elaboración, seguimento e control do 

orzamento de gastos e investimentos de proxectos. Implantación htas 

contabilidade analítica de custos. Establecemento de ferramentas de 

control da actividade. Optimización dos sistemas de información e participación 

en toda nova imprementación. Organización do sistema de 

reporting e a súa posterior análise xunto coa dirección financeira Análise de 

rendibilidade e análise decisións estratéxicas 

Requisitos: 

Grao en ADE ou similar. 

Capacidade de organización e de traballo en equipo. 

Persoa metódica e analítica. 

Condicións: Xornada completa. 

Contacto: Enviar CV : qm@depositoscoballes.com 

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL DE INSTALACIÓNS 
(26 de febreiro do 2020) 

Localidade: Noia 

Descrición: 

Realización de proxectos de instalacións do edificio (calefacción, 

climatización/ventilación, fontanería/saneamento,...) para empresas 

estranxeiras (sobre todo alemás). 

Ofrécese posto de traballo estable con perspectivas de futuro, ambiente de 

traballo xuvenil e ampla gama de tarefas. 

Requisitos: 

-Coñecementos de alemán 

-Coñecementos de AUTOCAD 

-Dispoñibilidade de viaxar 

Contacto: Enviar CV: jmdm80@gmail.com 
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ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A( ELECTRICIDADE E HIDRÁULICA 
(03 de marzo do 2020) 

Localidade:  Vigo 

Descrición:  

a persoa seleccionada responsabilizarase do deseño e cálculo de maquinaria 

e participará nas fases de planificación e  execución, ata a posta en marcha 

dos proxectos 

Requisitos: 

Experiencia mínima de 2 anos realizando as labores descritas en enxeñerías 

ou oficinas técnicas de empresas de fabricación e montaxe 

- Titulación de Enxeñería Industrial  

- Usuario avanzado de ao menos dúas das seguintes ferramentas: AutoCAD, 

INVENTOR, SOLIDWORK, CATIA 

- Imprescindible nivel alto de inglés 

Contacto:  Enxeñeiro/a 

https://egaempleo.zohorecruit.com/recruit/PortalDetail.na?digest=rc5L1k0Q.YprUtwJurb.y2IsDG6cUHrPH2B6RK8ta8k-&iframe=true&jobid=61065000012963154&widgetid=61065000004565104&embedsource=CareerSite

