LANPOSTU HUTSA BETETZEKO DEIALDIA
LANPOSTU HUTSA: IDAZKARITZA-TEKNIKARIA
Egutegia:
Prozesuaren hasiera: 2018-09-06
Hautagaitzak aurkezteko azken eguna: 2018-09-29

Bidali zure curriculuma (CVa) helbide honetara: teknikari@euskaltzaindia.eus

KONTRATUAREN EZAUGARRIAK
Kontratuaren hasiera:

2018-12-03

Kontratuaren amaiera:

2022-08-19

Kontratu-mota:

Lan-kontratua - Errelebo-kontratua

Arduraldia:

%100eko lanaldia

Lantokia:

Euskaltzaindiaren egoitza. Plaza Barria, 15. Bilbo

Soldata:

Euskaltzaindiaren lan-hitzarmenaren arabera

LANPOSTUAREN KOKAPENA
Saila:

Idazkaritza

Lanpostuaren atxikipena:

Idazkariordea

LANPOSTUAREN ZEREGINA
Idazkaritza-lanak, idazkariordearen agindupean harremanak bideratzea,
lankidetza-hitzarmenak eguneratzeko edota berriak egiteko zirriborroak
prestatzea, lankidetza-hitzarmenen jarraipen eguneratua egitea, ekitaldiak
-akademikoak zein bestelakoak- antolatzen laguntzea, idazkariordearen
agindupean plangintza akademikoaren arta egitea, testuak gainbegiratzea,
webgunetik datozen kontsultak bideratzen laguntzea, erabiltzaileak artatzea,
informatzea eta laguntzea.
LANPOSTUAREN ARDURAK












Agindutako idazkaritza-lanak burutzea.
Gutunez, telefonoz edota posta elektronikoz heltzen diren eskaerak
bideratzea.
Lankidetza-hitzarmenak eguneratzeko edota berriak egiteko zirriborroak
prestatzea,
lankidetza-hitzarmenen
jarraipen
eguneratua
egitea
(iraupen-aldiak eta abar) eta horietatik eratorritako lanak.
Idazkaritzak agindutako testuen arta, hizkuntzaren aldetik.
Plangintza Akademikoaren jarraipena (jaso eta txukundu), idazkariordeak
jaso eta bideratzeko.
Idazkaritzaren, Zuzendaritzaren eta Osoko bilkuren Artxiboaren kontrola:
egokitu, berriztatu, ordenatu eta kokatu (Artxibo fisikoa eta informatikoa).
Saileko erosketa txikien kudeaketa: Euskaltzainen ikurrak, dominak,
diplomak, opariak, etab.
Jardunaldietan, ekitaldietan eta aurkezpenetan laguntza ematea.
Zerbitzuei, egitasmoei eta batzordeei maila administratiboan laguntza
ematea.
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LANPOSTUAREN HARREMANAK
Barne-harremanak

Kanpo-harremanak

 Erakunde osoarekin (zerbitzuak,
egitasmoak eta batzordeak)

 Idazkariordearen ardurapean,
erakunde publikoekin, hizkuntzaren
industriekin, elkarte eta erakunde
pribatuekin eta gizabanakoekin.

ESKATUTAKO TREBAKUNTZA
OINARRIZKO
FORMAKUNTZA:

ESPEZIALITATEA:

LIZENTZIADUNA/
GRADUA

EUSKAL FILOLOGIAN
LIZENTZIADUNA/GRADUA
IZATEA LEHENETSIKO DA

EZAGUTZA MAILA*

BEHARREZKO EZAGUTZA

1

2

3

4

Ofimatika
Egitasmoen jarraipena eta kudeaketa
Itzulpengintza
EZAGUTZA

1.MAILA:

MAILAREN

Oinarrizkoa

AZALPENA

2. MAILA: Ertaina

3. MAILA: Aurreratua

4.

MAILA:

Aditua



Oinarrizko ezagutza,
trebetasunak eta
gaitasun maila



Ezagutza, trebetasun
eta gaitasun maila on
bat ziurtatzea



Ezagutza, trebetasun eta
gaitasun maila aurreratua
ziurtatzea



Gainbegiratzearekin
aritzea



Modu
independentean
aritzea



Beste batzuei gida eta
zuzendaritza ematea



Ezagutza,
trebetasun eta
gaitasun maila
bikaina
ziurtatzea



Erreferentzia
gisa hartzea
erakusten duen
gaitasun maila
dela eta.

MAILA

HIZKUNTZA

TITULUA

Euskara

4. hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea

Gaztelania

3. hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea

Frantsesa

3. hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea

Ingelesa

3. hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ESPERIENTZIA eta EGOKITZAPEN DENBORA
ESKATUTAKO ESPERIENTZIA

EGOKITZAPEN

DENBORA

(lanpostuan

beharrezko autonomia maila lortzeko)

Esperientzia izatea euskararen hizkuntza
industrietan,
harremanetan,

egitasmoen
euskal

3-6 hilabete.

kudeaketan,
elkarte

eta

erakundeetan, bai eta erabiltzaileekiko
harremanetan ere, gutxienez, 2 urtez.
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