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Surf Engineering, SL
Surf Engineering, SL
Carrer de Portugal, 29, local 1
08027 Barcelona
info@surfensl.com
www.surfensl.comhttps://twitter.com/surfensl
Tel. 93 243 53 92
Descripció de l’empresa
Surf Engineering és una empresa de serveis d’enginyeria, disseny, consultoria, formació i fabricació industrial, especialitzada en tecnologies CAD, CAM, CAE, PLM, PLC i SCADA.
Treballem principalment en el sector de l’automoció, l’aeronàutic, el ferroviari i el de la construcció.
Fem motlles i peces d’injecció de plàstic i metall, robòtica, estructures metàl·liques, matrius,
utillatges i maquinària industrial. Utilitzem les tecnologies i solucions següents:
•
CAD Mecànic: Catia V5, Ptc Creo Parametric (Pro/Engineer Wild Fire), etc.
•
CAD Elèctric: AutoCAD Electrical, Eplan.
•
CAM: MasterCAM, CAM Catia V5, CAM NX.
•
CAE: Nastan, Patran, Ansys.
•
PLM/*PDM: Enovia, Windchill, Solidworks Enterprise Pdm, Team Center Engineering.
•
Visualització: Team Center Visualization, Autovue, Solidview.
•
Il·lustració: PTC Creo Illustrate (Arbortext Isodraw CADProcess), 3D Via Composer.
•
Programació SCADA, creació de pantalles HMI.
•
Programació Robots: ABB, KUKA, Universal Robots, Fanuc, etc.
•
Fabricació: elaboració d’eines de control, utillatges de soldadura, maquinària industrial, etc.
Perfils professionals sol·licitats
•
Busquem perfils d’enginyeria i disseny industrial que tinguin formació i experiència, com
a mínim de dos anys, en alguns dels diferents programes CAD, CAM, CAE,PLM i programació d’autòmats programables PLC i SCADA.
•
Estudiants que estiguin fent el projecte de fi de grau, màster o doctorat, per fer pràctiques
professionals.
Què ofereix als joves titulats?
•
Treballar en una empresa especialitzada en el seu sector, en ple creixement en l’àmbit
nacional.
•
Formar part d’un equip jove d’alt rendiment i amb un alt grau d’especialització.
•
Projectes en consonància amb els teus objectius professionals.
•
Formació contínua i especialitzada.
Procés de selecció
•
Entrevista telefònica;
•
Entrevista personal;
•
Selecció;
•
Contractació.
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