
Mankomunitate  honetako  Gobernu  Juntak,  2013ko  otsailaren  21ean  egindako
bilkuran, besteak beste, ondorengo erabakia hartu zuen:

1.- ELEKTRIZITATEKO INSTALAZIOAK-ITURGINTZA

Lanpostuaren izena: 

Eraikinen eta hiri-altzarien mantenuan irakaslea eta lantalde burua.
Kontratatuko den irakasle-lantalde buruak jorratuko dituen espezialitateak 
elektrizitateko instalazioak eta iturgintza izango dira.

 
Lanpostuaren deskribapena:

a. Xedea  :

 “Gazteak Prest Lanerako Debagoienean” ikastaroko eraikinen eta hiri-
altzarien mantenuko espezialitateko ikasketak eta praktikak antolatzea
eta garatzea.
 

b. Eginkizunak  
- Ikastaroaren programa zehaztea eta garatzea.
- Ikastaroa emateko beharrezkoa izango den dokumentazio zein

material eta tresneri guztiaz arduratzea.
- Ikasketak prestatu eta eman. 
- Ikasleen ebaluaketa eta jarraipen pertsonala burutzea. 
- Praktikatan  lan  talde  buru  gisa  aritzea,  lanak  antolatuz  eta

exekuzioa gidatuz bukaera eman arte.
- Praktikatan  egingo  diren  mantenuko  obren  planifikazioa  eta

exekuzioa.
- Praktikatan  mantenuko  espezialitateko  ikasle  lan-  taldearen

kudeaketaz arduratzea. 
- Segurtasuna, osasuna eta kalitate-kontrolaz arduratzea.
- Udaletako  zerbitzu  arduradunekin,  lanak  planifikatzeko

harremanak izatea.

Hautagaiaren profila: 

Derrigorrezko Betekizunak

- Esperientziadun langabea izatea

- Egiaztatzeko gutxienezkoak: Titulazioa eta lan-esperientzia

o Ondorengo erdi edo goi mailako lanbide heziketako titulazioa 
edo horien baliokidea izatea 
Elektrizitatea eta elektronika



• Instalazio elektriko eta automatikoak (EM)
• Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak (GM)

Instalazioak eta mentenimendua
• Beroa sortzeko instalazioak (EM)

o Bi urteko lan-esperientzia ondorengo lanbide arloetako baten 
gutxienez. (elektrizitateko instalazioak, iturgintza)

- Gidatzeko baimena

- HE 3 / EGA (Egiaztatzen ez dutenak, Mankomunitateko Euskara 
Zerbitzuak egingo dituen frogen bidez akreditatu beharko dute. Inor 
ez balego maila hau akreditatzen duenik 2 HE maila dutenak 
onartuko lirateke)

Proba Praktikoa (Baztertzailea)

- Lanpostuko eginkizunekin zerikusi zuzena duten lanekin 
erlazionaturiko probak egingo dira.  40 puntu. (Gutxienez 20 puntu atera 
beharko dira)

Meritu fasea

Prestakuntza espezifikoa: 
• Elektrizitatea eta iturgintza, arloko ikastaroak. (100 ordu 

baino gutxiagoko ikastaroak ez dira baloratuko) Gehienez
4 Puntu
100-500 ordu: 1 Puntu 
500-1000 ordu: 2 Puntu 
1000 ordutik gora: 3 Puntu 

• Formazioa pedagogi arloan: irakasteko metodologiak. 
Irakaskuntzako ikastaroak  (30 ordu baino gutxiagoko 
ikastaroak ez dira baloratuko) Gehienez 4 Puntu
30-100 ordu: 1 Puntu 
100-500 ordu: 2 Puntu 
500 ordutik gora: 3 Puntu 

Esperientzia: (3. urtetik aurrera)
• Lanpostuko eginkizunekin zerikusi zuzena duten lanetan 

bildutako esperientzia: eraikuntza edo berriztatze lanetan 
ibilitakoa, ikastaroan jorratuko diren arloetan 
(elektrizitatea eta iturgintza), arduradun edo talde-buru 
ibilitakoa. Gehienez 4 Puntu. 3. urtetik aurrera
Urteko 0,5 puntu

• Lanpostuko eginkizunekin zerikusi zuzena duten 
irakaskuntza lanetan bildutako esperientzia. Gehienez 4 
Puntu
Urteko 0,5 puntu



 Egoera Familiarra.
Seme-alabak kargura izatea: Bakoitzeko 1puntu
DBEko onuradura izatea 2 puntu

2.- IGELTSEROTZA – AROTZERIA  

Lanpostuaren izena: 

Eraikinen eta hiri-altzarien mantenuan irakaslea eta lantalde burua.
Kontratatuko  den  irakasle-lantalde  buruak  jorratuko  dituen  espezialitateak
igeltserotza eta arotzeria izango dira.

 
Lanpostuaren deskribapena:

c. Xedea  :

 “Gazteak Prest Lanerako Debagoienean” ikastaroko eraikinen eta hiri-
altzarien mantenuko espezialitateko ikasketak eta praktikak antolatzea
eta garatzea.
 

d. Eginkizunak  
- Ikastaroaren programa zehaztea eta garatzea.
- Ikastaroa emateko beharrezkoa izango den dokumentazio zein

material eta tresneri guztiaz arduratzea.
- Ikasketak prestatu eta eman. 
- Ikasleen ebaluaketa eta jarraipen pertsonala burutzea. 
- Praktikatan  lan  talde  buru  gisa  aritzea,  lanak  antolatuz  eta

exekuzioa gidatuz bukaera eman arte.
- Praktikatan  egingo  diren  mantenuko  obren  planifikazioa  eta

exekuzioa.
- Praktikatan  mantenuko  espezialitateko  ikasle  lan-  taldearen

kudeaketaz arduratzea. 
- Segurtasuna, osasuna eta kalitate-kontrolaz arduratzea.
- Udaletako  zerbitzu  arduradunekin,  lanak  planifikatzeko

harremanak izatea.

Hautagaiaren profila: 

Derrigorrezko Betekizunak

- Esperientziadun langabea izatea

- Egiaztatzeko gutxienezkoak: Titulazioa eta lan-esperientzia

o Ondorengo erdi edo goi mailako lanbide heziketako titulazioa 
edo horien baliokidea izatea 
Eraikuntza eta obra zibila

• Barnealdeetako dekorazioko eta birgaitzeko obrak 
(EM)

• Eraikuntza (EM)
Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa



• Arotzeria eta altzarigintza (EM)
• Zurgintza eta altzarigintza (GM)

o Bi urteko lan-esperientzia ondorengo lanbide arloetako baten 
gutxienez. (igeltserotza eta arotzeria)

- Gidatzeko baimena

- HE 3 / EGA (Egiaztatzen ez dutenak, Mankomunitateko Euskara 
Zerbitzuak egingo dituen frogen bidez akreditatu beharko dute. Inor 
ez balego maila hau akreditatzen duenik 2 HE maila dutenak 
onartuko lirateke)

Proba Praktikoa (Baztertzailea)

- Lanpostuko eginkizunekin zerikusi zuzena duten lanekin 
erlazionaturiko probak egingo dira.  40 puntu. (Gutxienez 20 puntu atera 
beharko dira)

Meritu fasea

Prestakuntza espezifikoa: 

• Eraikuntza edo mantenuko (igeltserotza, arotzeria) arloko 
ikastaroak. (100 ordu baino gutxiagoko ikastaroak ez dira 
baloratuko) Gehienez 4 Puntu
100-500 ordu: 1 Puntu 
500-1000 ordu: 2 Puntu 
1000 ordutik gora: 3 Puntu 

• Formazioa pedagogi arloan: irakasteko metodologiak. 
Irakaskuntzako ikastaroak  (30 ordu baino gutxiagoko 
ikastaroak ez dira baloratuko) Gehienez 4 Puntu
30-100 ordu: 1 Puntu 
100-500 ordu: 2 Puntu 
500 ordutik gora: 3 Puntu 

Esperientzia: 
• Lanpostuko eginkizunekin zerikusi zuzena duten lanetan 

bildutako esperientzia: eraikuntza edo berriztatze lanetan 
ibilitakoa, ikastaroan jorratuko diren arloetan (igeltserotza 
eta arotzeria) arduradun edo talde-buru ibilitakoa. 
Gehienez 4 Puntu. 3. urtetik aurrera.
Urteko 0,5 puntu

• Lanpostuko eginkizunekin zerikusi zuzena duten 
irakaskuntza lanetan bildutako esperientzia. Gehienez 4 
Puntu
Urteko 0,5 puntu

Egoera Familiarra.
Seme-alabak kargura izatea: Bakoitzeko 1puntu
DBEko onuradura izatea 2 puntu



Lan baldintzak

Lanpostua Arrasaten kokatua egongo da ikasketa fasean (3 hilabete) eta 
praktika garaian (3 hilabete) Debagoieneko udalerri ezberdinetan egingo dira 
lanak. 
Kontratu mota: Iraupen  jakinekoa.
Iraupena: 6 hilabete.
Ordutegia: 9:00etatik 18:00etara
Lanorduak: 7 ordu eta erdi egunean.
Hileko soldata gordina gutxi gorabehera, eurotan: 2.100€
Pagak urtean: 14
Lanean hasteko aurreikusitako data: 2013ko martxoaren 18a

Hautaketa Batzordea

• Garapen Agentziako Zerbitzuko Arduraduna

• Garapen Agentziako Enplegu Teknikaria

• Mankomunitateko Idazkaria

Hautaketa probatan  eta hautaketa batzordeko bileretan, Agentziako batzordeko zein 
Juntako kideak egon ahal izango dira.

Arrasaten, 2013ko otsailaren 22an.
IDAZKARIA


