GAIA: ORIOKO UDALA. TXU TXU TREN TURISTIKOAREN BI GIDARI LANBIDEN
ARGITARATUTAKO LAN-ESKAINTZAREN BITARTEZ KONTRATATZEKO
PROZESUA. LAN-ESKAINTZA LANBIDEN ARGITARATUKO DA.
LAN-ESKAINTZAREN DOKUMENTUAN JASOTZEN DEN INFORMAZIOARI ONDORENGO INFORMAZIOA
GEHITZEN ZAIO: LAN-ESKAINTZAREN ERANSKINA: 1- LANPOSTUAREN EZAUGARRIAK:
- IZENA: TXU TXU TREN TURISTIKOAREN GIDARIA
- LANALDIA. %100
- KONTRATUAREN IRAUPENA: Hiru hilabete. Ekainaren 27tik irailaren 11ra arte.
- ORDUTEGIA: Goiz eta arratsaldeko txanda.
- ORDAINSARIA: Hileko 1807,76€ gordinak.
2- LANPOSTUAREN ARDURA NAGUSIAK: LANPOSTUAREN OINARRIZKO FUNTZIOA:
Orioko Udalaren txu txu tren turistikoaren zerbitzuan gidari lanak egin. Udan ematen du zerbitzua
trenak; hondartza eta herri gunea lotzen ditu. Ibilbidean zehar hiru bagoidun trena gidatu, eta
ezarritako geldialdietan erabiltzaileak hartu eta utzi beharko ditu. Erabiltzaileei tiketak saldu behar
dizkie, eta eguneroko fakturazioaren likidazioa egin. Trenaren mantenuaz eta garbiketaz ere arduratu
beharko du. Udaleko turismo departamenduarekin elkarlanean eta kontaktuan egongo da.
ZEREGIN ESPEZIFIKOAK
- Ezarritako ordutegian eta egutegian txu txu tren turistikoaren zerbitzuan gidari lanak egin.
- Ezarritako geldialdietan bidaiariak hartu eta utzi.
- Erabiltzaileei tiketak saldu.
- Zerbitzu bukaeran txu txu trena dagokion biltegian gorde.
- Eguneroko diru sarrerekin likidazioa egin.
- Txu txu trenaren mantenua zaindu (olio aldaketak, gasolina bota, garbiketa…).
- Erabiltzaileei tren zerbitzuari buruzko oinarrizko informazioa eman.
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3- HAUTAGAIEK BETE BEHAR DITUZTEN EZINBESTEKO BALDINTZAK:

- Deialdian parte hartzeko, 18 urte beteak izan behar dira.
- Euskaraz hitz egiten jakitea, lanpostuari dagozkion funtzioak egoki bete ahal izateko neurrian. B2
edo goragoko mailaren bat egiaztatu beharko da, agiri baten bidez, edo elkarrizketa pertsonalean.
- D mailako gidabaimena edukitzea izatea.
- Mekanikako oinarrizko ezagutzak izatea.

4- BALORATUKO DIREN MERITUAK:

Lan-esperientzia: ( gehienez 10 puntu)
a) Administrazio publikoan edo enpresa pribatuan, antzeko funtzio eta ardurak betetzen duen
esperientzia: 0,5 puntu hilabeteko (ez da zatiki txikiagorik aintzat hartuko).
Lanaldi partzialetan emandako zerbitzuak modu proportzionalean baloratuko dira.
Prestakuntza-ikastaroak: ( gehienez 2,5 puntu)
- Deitutako lanpostuaren funtzioekin zuzeneko lotura duten prestakuntza ikastaroak honela
baloratuko dira, eta, gehienez ere, 2,5 puntu lortu ahal izango dira:
- 20 eta 50 ordu arteko ikastaroak: 0,50 puntu.
- 51 eta 75 ordu arteko ikastaroak: 1,00 puntu.
- 75 ordu baino gehiagoko ikastaroak: 1,50 puntu.
Oharrak:
1/ Lanbiden lan-eskaintza argitaratzen den egunaren aurreko egunera arte izango dira kontuan
hartuko diren merituak.
2/ Hautagaiek, kontuan hartzea nahi dituzten merituen datuak Lanbiden eguneratu beharko
dituzte, horiek hartuko baitira kontuan.
3/ Meritu horiek, ondoren azaltzen den moduan egiaztatu beharko dira:
Lan-esperientzia ziurtatzeko ezinbestekoa izango da erakunde pribatuaren kasuan kontratu
laboralaren fotokopia aurkeztea eta erakunde publikoan kasuan berriz, erakundeak egindako
ziurtagiria aurkeztea. Bi kasuetan, esperientzia baloratu ahal izateko, bete den lanpostua eta
kontratuaren edo izendapenaren iraupena modu egokian jaso beharko dira. Horretaz gain, baita,
Gizarte Segurantzak emandako bizitza laboral eguneratua aurkeztu beharko da.
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Orioko Udalean egindako lanak alegatu egin beharko dira, baina ez egiaztatu. Administrazio honek
ofizioz zenbatuko ditu lan horiek. Gainerako administrazio publikoetan lanean egindako denbora
administrazio haietako bakoitzak hori ziurtatzeko duen ziurtagiri-ereduaren bidez egiaztatu beharko
da.
Zenbatzeko orduan, lana edo beharra lanaldi arrunteko jardunbidean egin bada, formula hauxe
erabiliko da: laneko urte osotzat 360 egunekoa hartzea eta laneko hil osotzat 30 egunekoa.
Lan-ordutegi partzialeko edo lanordutegi murriztuko dedikazioen kasuetan, zenbatze hori lanean edo
beharrean benetan eskaini den dedikazio-denboraren proportzioan egingo da.
Autonomo gisa egindako lanak ziurtatzeko, Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren ziurtagiria, lizentzi
fiskalaren kopia, autonomoen erregimenean egindako kotizazio egiaztagiria eta egindako lanprofesionalen ziurtagiriak (Elkargoak egindako ziurtagiriak) aurkeztu beharko dira. Prestakuntzari
dagokionez, ikastaro zein tituluak baloratu ahal izateko, erakunde ofizialek edo haiek
homologatutakoek emandakoak izan beharko dira. Ikastaroen kasuan, aurkeztutako ziurtagiriak,
bakoitzaren iraupena jaso beharko du. Ordu kopurua jasotzen ez badu, ikastaroa ez da kontuan
hartuko.
4/ Merituak toki hauetako batean aurkeztu behar dira:
— Orioko Udaleko erregistroan (Herriko Plaza,1 20.810, Orio). Ordutegia: 8:30-14:30h,
astelehenetik ostiralera.
— Apirilaren 1eko 39/2015, Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak 16.4. artikuluak
aipatzen duen edozein tokitan, eta, zehazki, Euskal Autonomia Erkidegoko edo beste edozein
autonomia erkidegotako erregistroetan, Estatuko Administrazioaren erregistroetan, probintzietako
diputazioen, kabildoen eta uharteko kontseiluen erregistroetan.
Eskabidea orria posta bulego batean aurkeztekotan, gutun azal ireki batean eraman behar
da: Correoseko enplegatuak data eta zigilua jartzeko, aurkezteko epearen barruan. Horrela bakarrik
ulertuko da eskabidea posta bulegoan utzi zen egunean izan duela sarrera Orioko udalean Udaleko
Erregistroan.

— Aplikagarria den araudiak dioen beste edozein eratan.

Elkarrizketa. Praktikoa. ( 2,5 puntu)
Gehienez ere 2,5 puntu lortu ahal izango dira.
Merituen balorazioa egin ondoren, lanpostuaren ardurekin zerikusia duen elkarrizketa praktikoa
egingo da.
Elkarrizketa, ondoren zehazten diren gaien inguruan izango da:
1. 1. Puntuan zehazten diren ZEREGIN ESPEZIFIKOEI BURUZ
2. Hautagaiaren lan esperientzia
Oharra: Hautagaien kopurua altua izanez gero, epaimahaiak erabaki dezake elkarrizketa,
merituen puntuazio altuena lortu duten hautagai multzo bati soilik egitea.
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Azterketa Praktikoa. ( 2,5 puntu)
Gehienez ere 2,5 puntu lortu ahal izango dira.
Ibilgailuen mekanikaren ezagutza baloratzeko.

Orion 2022 maiatzaren 5an

Orioko Udaleko Turismo, Merkataritza eta Ostalaritza departamendua
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