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ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA LAN POSTUA 

ETA LAN POLTSA OSATZEKO DEIA 

Eskaintzen den lanpostua Eleizalde ikastolan 6 orduko jardunez administrari laguntzaile modura lan 

egiteko da. 

1. Derrigorrezko titulazioak honexek dira:  

 Administrazioa eta Kudeaketa goi mailako zikloa. 

 C1 titulua edo baliokidea. 

 

Baldintza horiek betetzen ez dituzten curriculum-ak ez dira kontutan hartuko. Titulazio biak 

lortuta eduki behar dira izena ematerakoan.  

Baremazioa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA 
(Gehienez 5 puntu) 

Titulazioa eta   titulazioan lortutako 
bataz besteko nota 

6 1 

6,01/7,5 1,25 

7,51/10 1,5 

Bestelako ikasketak:  
Betetuko diren funtzioetarako 
prestakuntza gehigarria direnak 
hartuko dira kontutan. 

Lanpostuagaz 
lotutako beste 
titulu bat 

1 

Postgradoak edo 
Masterra 

1 

50-150 ordu 
bitarteko 
ikastaroak.  

0,5 

C2 titulua euskaran 1 

B2 titulua ingelesen 0,5 

LANGILE MODURA ESPERIENTZIA 
(Gehienez 5 urte, gehienez 5 puntu) 

Eleizalde Ikastolan, lanari dagokion 
postuan  

Urteko puntu 1 
Hileko 0.0833 

Eleizalde Ikastolan beste posturen 
batean 

Urteko 0.5 
Hileko 0.0416 

Sareko beste Ikastola batean, lanari 
dagokion postuan  

Urteko puntu 0.75 
Hileko 0.0625 

Sareko beste ikastola batean  beste 
posturen batean  

Urteko 0.375 
Hileko 0.0313 

Beste erakunde batean, lanari dagokion 
postuan  

Urteko 0.5  
Hilean 0.0416 
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Baremaziorako beste puntu batzuk  
 

 

 

 

 

Elkarrizketa 5 gehienez 

Proba praktikoa 5 gehienez 

 

2. Prozedura eta epeak:  

a. Eskaria DERRIGORREZ Eleizalde tar Luis ikastolako idazkaritzan bete behar da eta agiriak 

bertan aurkeztu beharko dira martxoaren 12tik 23ra, biak barne.  

b. Eskarian adierazitakoaren arabera, izena eman duen bakoitzari dagokion puntuazioa 

esleituko zaio.    

Ekarri beharreko dokumentazioa:  

 Oinarrizko titulazioen kopia konpultsatua.  

 Gainontzeko prestakuntza akademikoa egiaztatzeko titulu konpultsatuak 

(gogoratu homologatuak izan behar direla).  

 Gizarte Segurantzak emandako orriaren kopia, lan-esperientzia egiaztatzeko. 

 Errolda Agiria. 

c. Beharrezkotzat jotzen badugu pertsonalitate-proba ere pasatuko da. 

d. Epea amaitu eta gero ez da izen-emate berririk onartuko. 

e. Lanpostua esleitzeko, sailkatutako lehen bostei ahozko elkarrizketa eta proba praktikoa 

(administrazio eta informatika ezagutza) egingo zaie apirilaren 10etik 12ra bitartean. 

Beharrezkotzat jo ezkero, nortasun proba be egingo da eta elkarrizketa atalean hartuko 

da kontutan.  

f. Gainerakoak, 5.eraino, lan poltsan sartuko dira beharrezko danean ordezkaketak 

egiteko.  

 

ARTEZKARITZA KONTSEILUA 

Bermeon, 2018ko martxoaren 12an 

Ikastolagaz lotura (ez metagarriak) 

Eleizaldeko Ikasle ohia  2 

Bazkide erabiltzailea  1,5 

Bazkide ez erabiltzailea 1 

Beste ikastola bateko ikasle ohia  0,5 

Bermeon erroldatuta 0,25 


