ENPLEGUA SUSTATZEKO PROGRAMA 2017
HAUTAKETA PROZESUA

II. ERANSKINA: ESKABIDEA
ZERBITZUEN SEKTOREAN (BEREZIKI TURISMOAN) ENPLEGU GUNE BERRIAK
IDENTIFIKATZEKO TEKNIKARIA
Izen-abizenak

NAN zk.

Helbidea

Herria (erroldarena)

Tel.

Tel. mugikorra

E-maila

Honakoa ADIERAZTEN DUT:


Urola Kostako Udal Elkartearen enplegua sustatzeko 2016ko programari dagokion lan-eskaintza
arautzen duten oinarriak ezagutzen eta onartzen ditut.



Oinarriek eskatutako honako baldintza orokorrak betetzen ditut: (markatu laukiak):
Emakumea
55 urtetik gorako pertsona
Diru-sarrerak bermatzeko errentaren (DBE) jasotzailea
35 urte edo gutxiago dituen pertsona langabea
45 urte baino gehiago izan eta lan-eskatzaile gisa gutxienez 6 hilabete daramatzana
Iraupen luzeko langabea
Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dagoen pertsona (oinarrietako 3.8.5 atala)









Parte hartzeko oinarrietan eskatutako baldintza zehatzak betetzen ditut (markatu laukiak):
Eskatutako titulazioa
Euskararen 3. hizkuntza eskakizuna edo baliokidea
B gida-baimena
Eskabide honekin batera aurkezten ditut nire NAN eta Curriculum Vitaea.
Atzealdean daude adierazita nire lan-esperientzia eta prestakuntzaren inguruko datuak.
Eskabide honetan eman ditudan datuak egiazkoak dira eta konpromisoa hartzen dut datu horien
egiaztagiriak eta oinarrietan eskatzen diren egiaztagiriak aurkezteko, oinarrietan ezarritako epe
eta moduan.
Eskabide honen bidez jasotako datu pertsonalak jasotzeko adostasuna adierazi eta baimena
ematen dut datu horiek era automatikoan tratatu eta Udal Elkarteak araubideak ezarritako eran
sortutako fitxategietan txertatzeko. Halaber, deialdiaren zazpigarren oinarriak ezartzen
duenaren argitara, baimena ematen dut lan-egoera eta erroldatze egoerari buruzko datuak
zuzenean egiaztatzeko.

Hori dela eta, honakoa ESKATZEN DIOT Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakariari: eskabide hau
ontzat hartu eta goian adierazitako hautaketa-prozesuan parte hartzea.
................(e)n, 2017ko ............(a)ren ...... (e)an
Sinadura
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, izaera pertsonaleko datuak babestekoak, xedatzen duena betetzeko,
aditzera ematen dizugu inprimaki honetan adierazitako datuak Urola Kostako Udal Elkartearen jabetzakoa den eta
“giza baliabideak” izena duen fitxategian txertatuko ditugula eta erabiliko direla zure eskaria bideratzeko
administrazio-jardunbideek ezarritako eran. Halaber, aditzera ematen dizugu sarbide, zuzenketa, ezeztatze eta
oposizio eskubideak gauzatzeko honako harrera zerbitzura jo dezakezula: Urdaneta bidea 6, 20800 Zarautz.
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BALDINTZA ZEHATZAK: TITULAZIOA
Adierazi parte hartzeko baldintza betetzeko tituluaren izenburua, zentro/unibertsitatea, urtea

LAN ESPERIENTZIA: Markatu lanpostuaren eginkizunekin zuzenean lotura duen esperientzian egin duzun
denbora:
1 urte - 3 urte
> 3 urte
Adierazi lan-esperientzia horren ezaugarriak: enpresa, lanpostua eta hasiera eta amaiera datak
(Urtea/Hilabetea/Eguna).
Enpresa

Lanpostua

Hasiera

Amaiera

(uuuu/hh/ee)

(uuuu/hh/ee)

PRESTAKUNTZA
250 ordu edo gehiagoko ikastaroak
Zentro edo unibertsitatearen izena

Ikastaroaren izenburua

Orduak

Urtea

Ikastaroaren izenburua

Orduak

Urtea

Ikastaroaren izenburua

Orduak

Urtea

Bai/Ez

Urtea

100-249 ordu arteko ikastaroak
Zentro edo unibertsitatearen izena

20-99 ordu arteko ikastaroak
Zentro edo unibertsitatearen izena

Hizkuntza
Euskararen laugarren hizkuntz eskakizuna (edo baliokidea).
Atzerriko hizkuntzak (ingelesa edo/eta frantsesa edo/eta,
alemana edo/eta italiera)

