II. ERANSKINA
HAUTAKETA-PROZESUA: KOMUNIKAZIO TEKNIKARIA

Izen-abizenak: ............................................................................................... NAN zk.: .........................
Helbidea: ................................................................................. PK: .................. Herria: ...........................
Tel.: ...................... Tel. mugikorra: .......................... E-maila: .................................................................
Honakoa ADIERAZTEN DUT:




Urola Kostako Udal Elkarteak komunikazio teknikaria bitarteko funtzionario gisa hautatu eta
izendatzeko deitu duen hautaketa-prozesua arautzen duten oinarriak ezagutzen eta onartzen ditut.
Parte hartzeko oinarriek ezarritako baldintza guztiak betetzen ditut eta eskatutako ikasketa
tituluaren eta laugarren hizkuntza eskakizunaren jabe naiz.
Eskabide honi erantsita doaz lehiaketan parte hartzeko eskatutako dokumentuak eta atzealdean
adierazita daude lehiaketan baloratzeko merezimenduak.

Hori dela eta, honakoa ESKATZEN DIZUT hautaketa-prozesu horretan parte hartzeko nire eskabidea
onartzeko.

............................................(e)n, 2018ko ...........................(a)ren ...... (e)an

Sinadura
Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakaria
Urdaneta bidea 6, 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa).
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, izaera pertsonaleko datuak babestekoak, xedatzen duena
betetzeko, aditzera ematen dizugu inprimaki honetan adierazten dituzun 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 (Gipuzkoa).
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ESKABIDEARI ERANTSITAKO AGIRIAK
Honako agiriak eransten dizkiot eskabideari (markatu laukia):





NANren fotokopia konpultsatua.
Deialdian parte hartzeko eskatutako tituluaren fotokopia konpultsatua.
4. hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko titulu edo ziurtagiriaren fotokopia konpultsatua.
Curriculum Vitaea.

LEHIAKETAN BALORATZEKO MERITUAK
Oharra: ondoko tauletan merezimenduak adierazi behar dira. Egiaztagiriak ez dira eskabidearekin
batera aurkeztu behar, baizik eta oposizio fasea amaitu ondoren.
Lan esperientzia: adierazi lan-esperientzia arloz arlo
Arloa

Enpresa

Lanpostua

Hilabete
kopurua

Noiztik
noiz arte

Komunikazio-planen
diseinu eta zuzendaritza
Komunikazio ekintzak,
prentsa-bulegoa,
kazetaritza
Sare sozialen kudeaketa

Webguneen diseinua

Diseinu grafikoa

Prestakuntza
Emailea (ikastegia, unibertsitatea...)

Ikastaroaren izenburua

Ordu kopurua
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