Operari Centre CNC - Salari 27.000€ b/a - Vallès Oriental
Ref.174450 - 05/08/2022 - Comarca Vallès Oriental

Funcions i requisits de la vacant
La persona seleccionada treballarà en una empresa dedicada a la mecanització de peces i fabricació de maquinaria industrial per a la industria.

Busquem una persona pels diferents centres de mecanització dels que disposarà per treballar segons necessitats, on realitzarà peces sobre plànol,
al detall i de qualitat (l'empresa no fa peces en sèrie)

No haurà de programar, però es valorarà experiència anterior en centres de mecanització automàtitzats.

- Treball en Centre de Control Numèric
- Treballs en torn i fresa
- Preparar materials
- Peces a detall pel client
- Treball en equip
- Interpretació de plànols
- Preparació per l'expedició

Condicions que ofereix l'empresa
Jornada:

Jornada intensiva

Horari: Jornada Intensiva de 8 a 17 (1h de
pausa per dinar) de dilluns a divendres.
Els divendres dels mesos de juny i juliol
es treballa fins les 13h.
Perspectiva de la feina:

Feina estable. Contracte indefinit des de
l'inici.

Salari:

27000€ bruts anuals

Altres dades a destacar: L'empresa de més de 10 treballadors compta amb 5 centres de mecanitzat, 3 torns de control, zona de muntatges,
magatzem de peces i materials i oficina tècnica.

Estudis
És valorable

Certificats Professionals amb titulació Torner/a fresador/a (FMEM50)
Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Soldadura i caldereria
Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Mecanització
Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Construccions metàl·liques
Cicles Formatius de Grau Superior amb titulació Fabricació mecànica
FP II amb titulació Metall
Cicles Formatius de Grau Mitjà amb titulació Fabricació mecànica

Idiomes
Català - C1 - Funcional (Valorable)

Castellà - C1 - Funcional (Valorable)

Professions de la feina
Cap de taller de mecanització i muntatges mecànics
Fresador /a
Torner/a

Experiència laboral
És imprescindible

Experiència en centre de mecanitzat
Nivell d'experiència:

Tècnic / Especialista

Anys d'experiència:

2 anys

Carnets
B
El vehicle propi es valorable

Altres requeriments
Vehicle propi per anar a treballar a zona de polígon industrial

Empresa
Empresa:

GRUP ORGANIGRAMA

Sector:

Serveis en Recursos Humans / consultoria / ETT

Descripció:

Organigrama SL: recursos humans, selecció de personal, formació empresarial, psicologia industrial.

L?equip de consultors experts en selecció de personal del Grup Organigrama disposem d?una àmplia i sòlida experiència en
serveis de recursos humans per a empreses de primer nivell en tot tipus de sectors. Ens avalen més de vint-i-cinc anys
d'experiència durant les quals hem avaluat més de 100.000 candidats per a més 10.000 processos de selecció.

