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Técnico/a - Enxeñeiro/a en Simulación Numérica (Ref.:0205/19) - OE-AEE-19-0104 
Tipo Ofertas de emprego 

Data de inicio da publicación 10/06/2019 

Data de fin da publicación 30/09/2019 

Entidade Xestora AIMEN 

Posto de traballo Técnico/a - Enxeñeiro/a en Simulación Numérica (Ref.:0205/19) 

Funcións 
Desenvolvemento de servizos de enxeñaría, aplicando o método de elementos finitos, para a 

resolución de problemas nos distintos sectores industriais 

Nivel de estudos requirido Titulados/as 

Estudos da UVigo requiridos 
Grao en Enx. en Tecnoloxías Industriais / Enx. Industrial  ou Licenciatura en Física  

Coñecementos 

IMPRESCINDIBLE:  

- Experiencia demostrable en metodoloxía baseada en elementos finitos e/ou fluidodinámica 

computacional. 

- Amplo coñecemento de softwares comerciais Ansys, Abaqus, Nastran 

- Experiencia en técnicas e mallado e malladores específicos (Ansa, Hypermesh…) 

- Coñecementos en programación de scrips:Python, Jaba, Matlab 

VALORABLE: 

- Mestrado en Matemática Industrial ou Mestrado/Doutoramento en Simulación Numérica 

- Deseño de experimentos 

- Modelado en software libre (Code_Aster, OpenFOAM) e coñecementos en modelos multifísicos 

e meshless 

- Facilidade en redacción de informes e artigos científicos 

- Nivel alto en manexo do paquete office e en Ms Project 

Competencias 

IMPRESCINDIBLE: Inglés nivel B2  

Valoraranse as seguintes capacidades transversais: adaptabilidade a novas situacións, capacidade 

para xestionar a presión, motivación pola calidade, capacidade para tomar decisións, traballo en 

equipo  e comunicación oral e/ou escrita  

Outros Requisitos 
IMPRESCINDIBLE: dispoñibilidade de vehículo e carné de conducir 

Número de vacantes 
1 

Tipo de contrato C. indefinido 

Xornada Completa 

Horario 
De luns a xoves de 08:00 a 14:00 e de 15:00 a 17:30 horas, venres de 08:00 a 15:00 horas. Horario 

de verán (xuño-setembro) de 08:00 a 15:00 horas. 

Lugar de traballo O Porriño 

Data de incorporación Incorporación inmediata 

Documentación a presentar Curriculum Vitae actualizado 

Entrega de documentación Enviar por correo electrónico a rrhh@aimen.es indicando no asunto: Ref.:0205/19 



 

 Área de Emprego  
e Emprendemento 
 

  

 

 

 


