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TÉCNICO/A de MANTEMENTO INDUSTRIAL 
(22 de abril do 2021) 

Publicada: Finsa 

Localidade: Padrón 

Descrición: 

Funcións  
- Serás a persoa encargada de analizar tecnicamente o funcionamento 
das nosas liñas produtivas, planificando o traballo preventivo e 
correctivo. 
- Formarás parte dun equipo organizando os traballos planificados  e 
facendo o seu seguimento. 
- Serás responsable dos teus propios proxectos, terás autonomía para 
propoñer melloras, responsabilizándote da posta en práctica destas. 
-Contactarás con provedores e clientes tanto externos como internos, 
analizando costes e resolvendo os problemas que se ocasionen 

Requisitos: 

-Grao en Enxeñería 
-Experiencia en mantemento industrial 
-Inglés B2. Valórase o coñecemento doutros idiomas 
-Dispoñibilidade xeográfica 

Contacto: enxeñeiro/a 

https://ofertas.finsa.com/jobs/tecnica-o-tecnico-de-mantenimiento-industrial
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SUPERVISOR/A DE OBRA CIVIL 
(28 de abril do 2021) 

Publicada:                  Infojobs 

Localidade: A Coruña 

Descrición: 

Funcións: 
Segula Technologies precisa incorporar un Supervisor de Obra Civil con 
más de 5 años de experiencia en proxectos de sector industrial  
Las funciones a desenvolver serían: 
- Supervisión da execución da obra civil. 
- Reunións semanais/ mensuais con informes e planning de avance 
execución. 
- Comprobar medicións e avances. 
- Realizar Seguimento de subcontratas. 
- Comprobación da calidade, seguridade e control medio ambiental das 
tarefas a supervisar. 
- Cumprimento especificacións e requisitos do Proxecto/ cliente, entre 
outros: cimentacións, cunetas, cálculos de carga, redes enterradas, 
servicios, accesos, pavimentos, estruturas, … 
- Control de Calidade e revisión informes de calidade (formigón, mallas…) 
- Verificación de movementos de terras, explanacións segundo  planos 
para preparación do terreo. 
- Planimetría xeral de cimentacións, servicios e sistemas enterrados. 
- Preciarios e medicións de Obra Civil para dar aprobacións ás 
certificacións económicas de cada traballo. 
- Revisión e selo AS-BUILT documentación do proxecto unha vez 
executado para delineación por outros. 

Requisitos: 

-Estudios mínimos como Enxeñeiro Técnico 
-Experiencia mínima de 5 años como Supervisor de Obra Civil 
-Inglés nivel medio 

Contacto: Enxeñeiro/a 

https://www.infojobs.net/a-coruna/supervisor-obra-civil-coruna/of-idcf2ab2ffa4e1d9ce953382d83ae20?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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ENXEÑEIRO/A TÉCNICO INDUSTRIAL CALIDADE  
(28 de abril do 2021) 

Publicada:               Infojobs 

Localidade:  Fene 

Descrición:  

Funcións: 
- Xestionar a documentación de Calidade 

- Redactar informes 
- Elaborar rexistros de documentación 
- Controlar a documentación a través do xestor documental do 
proxecto, incluindo o seguimento e as accións necesarias. 
- Coordinar os controles de calidade de toda a 
información/documentación xerada de acordo co procedemento de 
control de documentos do proxecto 
- Llvar a cabo tarefas de almacenamento de documentación 
 

Requisitos: 

- Enxeñeiro Técnico Industrial ou Graduado en Enxeñería en 
calquera especialidade das que dan acceso á profesión de I.T.I. 
- Colexiado COETICOR. 

- Nivel mínimo de Inglés: B2 
- Coñecementos avanzados de Microsoft Office 
 

Contacto:  Enxeñeiro/a 

https://www.infojobs.net/fene/ingeniero-tecnico-industrial-calidad/of-i8e6bd26f3041779aa2b0fcc662b736?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
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ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A O.P.(ITOP)  
(26 de abril do 2021) 

Publicada:               Infojobs 

Localidade:  Vigo 

Descrición:                    

Funcións: 
-Control e supervisión da execución de obras 
-Xestión de diferentes provedores/contratistas 
-Construír e manter unha relación comercial co cliente 
-Preparación de informes mensuais de seguimento e avance de obras 
-Medicións e comprobación de certificacións dos diferentes 
provedores /contratistas 
-Xestión de ferramentas informática: Projet + Office 
Manexo de AutoCAD 

Requisitos: 

-Enxeñeiro/a Técnico – Superior 

-Experiencia Previa mínima 2 anos como ITOP 

-Experiencia en Dirección e Execución de Obras 

-Xestión de clientes 

Contacto:  Enxeñeiro/a 

https://www.infojobs.net/vigo/ingeniero-tecnico-o.-p.-itop/of-i9ece8cfc9c46eba3a1a8d5fe5fe2a5?applicationOrigin=search-new&page=5&sortBy=PUBLICATION_DATE
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ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A INDUSTRIAL PARA XESTIÓN ENERXÉTICA JUNIOR   
(26 de abril do 2021) 

Publicada:               Infojobs 

Localidade:  A Coruña 

Descrición:  

Funcións: 
-Tarefas de consultoría 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 técnoloxica para supervisar telemáticamente o seu 
consumo enerxético. 
 

Requisitos: 

-Titulación universitaria en enxeñería industrial( electricidade, 
electrónica ou similar) 
-Formación adicional en eficiencia enerxética e/ou enerxías 
renovables 
-Valoraranse coñecementos de instalacións de climatización, PLCs e 
instrumentación 
-Requírense ao menos 3 anos de experiencia relacionada coas 
aptitudes comentadas 
-Inglés medio-alto 
 

Contacto:  Enxeñeiro/a 

https://www.infojobs.net/a-coruna/ingeniero-industrial-para-gestion-energetica-junior/of-i0339dffc5b49cb98e01c5149afcc47?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE

