ESKAINTZA-ESKABIDEA
ESKAINTZA ZK.: ______

BULEGOAREN / ENTITATEAREN DATUAK:
Izena:
Helbidea:
Telefonoa:

Faxa:

Posta elektronikoa:
Harremanetarako pertsona:
Eskabide honen helburu bakarra zure eskaera formalizatzea da. Horretarako, orri hau egiaztatzeko eta, hala badagokio,
betetzeko eskatzen dizugu. Sinatu ondoren, goian adierazitako bulegoaren edo entitatearen fax edo posta kutxa
elektronikora lehenbailehen igorri beharko duzu. Posta elektronikoz bidaltzen bada eskaera ez da beharrezkoa sinadura.
Eskatutako lanbide-profilari buruzko datu zehatzak, ugari direnez, zentroko pertsonal teknikoak bildu eta sisteman
sartuko ditu, informatika-tratamendua egiteko.

ENPRESAREN DATUAK (1):
IFK / IFZ: P2008700C

Kotizazio-kontuaren kodea: 20004003832

Sozietate-izena: ZUMAIAKO UDALA
Helbidea: FORUEN ENPARANTZA, 1

PK: 20750

Herria: ZUMAIA

Probintzia: GIPUZKOA

Telefonoa: 943865025

Faxa: 943862456

Posta elektronikoa: pertsonal@zumaia.eus
Harremanetarako pertsona: IZASKUN KORTA ARCELUS

Langile kopurua: 63

LANPOSTUAREN DESKRIBAPENA:
Lanpostuaren udalerria
Lanpostuaren izena

(1)

(1)

: ZUMAIA

: TURISMO ETA MERKATARITZA TEKNIKARI-LAGUNTZAILEA

Lanpostuaren deskribapena

(1)

:

Eranskina ikusi.

Erabskin aikusi

Ezinbesteko baldintzak:

Eranskina ikusi.
Baloratu beharreko baldintzak:
Eranskina ikusi.

Kontratu-mota:

Funtzionario izendapena.

Kontratuaren iraupena: 2017ko uztailaren1etik abuztuaren 31ra bitartean.
Lanaldi-mota eta ordutegia: %90eko lanaldia. Turismo Bulegoko arduradunak zerbitzuaren beharren arabera zehaztuko du egutegia.
Hileko soldata gordina gutxi gorabehera, eurotan: Hileko soldata gordina aintzinatasuna eta plusak aparte 2191,56
Hasteko aurreikusitako data: 2017ko uztailaren 1a
Eskainitako lanpostu-kopurua

(1)

:1

Jaso nahi duzun curriculum vitaeen kopurua

(1)

:

Baldintzak betetzen dituzten eta lanean hasteko prest egoeran dauden 5 hautagaien CVak

Nola jaso nahi dituzu hautagaien curriculum vitaeak?
Posta elektronikoa

Faxa

Legezko ordezkariaren edo pertsona baimenduaren sinadura:

(1)

Nahitaez bete beharreko datuak.

1. or. 2tik

ESKAINTZA-ESKABIDEA
ESKAINTZA ZK.: ______

ESKAINTZAREN HARREMAN-BALIABIDEA: (enpresaren harreman-baliabidearen desberdina bada)
Telefonoa: 943865025
Posta elektronikoa: pertsonal@zumaia.eus
Harremanetarako pertsonaren izen-abizenak:

Faxa:

943862456

IZASKUN KORTA ARCELUS

Telefonoz harremanetan jartzeko ordutegia: ASTELEHEN-OSTIRALA
noiztik:

9:15

h

noiz arte:

14:15

h

¿ Zein hizkuntzatan jaso nahi dituzu curriculum vitae-ak?:
Euskeraz
Gaztelaniaz
Zuk ematen dizkiguzun datu pertsonalak LAN ESKEINTZILEAK izeneko fitxero automatizatu batean sartuko dira.
Aipatutako fitxero honen titulartasuna Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuak dauka. Bere helburua lanpostuak eskeintzen
diguten enpresen beharrak betetzea da. Fitxeroa datuak Babesteko Euskal Bulegora jakinarazita dago eta datuen
segurtasuna babesteko berma guztiak ditu.
Datu pertsonalak babesteko araudiak dioen bezala ezagutu, zuzendu, ezabatu eta aurkatzeko lege horretan ezarritako
eskubidea erabil dezakezu, helbide honetara idatzita: Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua, Jose Atxotegi Kalea, 1–
01009, Vitoria-Gasteiz.

IZASKUN KORTA ARCELUS
___________________________________________________________________________
jn.ak/and.ak,
44145772D
___________________I.A.O.a
duenak, datuak formulario honetan jasota dituen enpresaren izenean eta
hura ordezkatuz, “Lanpostuaren deskribapena” atalean eskatutako profilarekin bat datozen curriculumak
aurkezteko eskatzen diot LANBIDE – Enpleguari. Enpresaren izenean, hitz ematen dut hautaketaprozesuaren berri emango dudala, eskaintzak kudeatzen duen zentroak/bulegoak horretarako bidalitako
dokumentua baliatuta.
ZUMAIA, 2017-06-06
Lekua eta data:________________________________________

Legezko ordezkariaren edo pertsona baimenduaren sinadura:

2. or. 2tik

