ALDI BATERAKO KONTRATAZIOETARAKO ZERRENDAK
50. buletina (2008ko uztailaren 8an argitaratua)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Laburpena:
• UDAL MUSIKA BANDARAKO MUSIKARIAK ETA FOLKLORE AKADEMIARAKO
IRAKASLEAK KONTRATATZEKO ZERRENDAK HANDITZEA.
• HAINBAT LANPOSTUTAN SARTZEKO BETEKIZUNAK: IT TXARTELA, GIDA BAIMENA
ETA ELIKAGAIEN ERABILTZAILE TXARTELA..
1. Udal Musika Bandarako musikariak eta Folklore Akademiarako irakasleak kontratatzeko
zerrendak handitzea.
Udalaren web orrian (www.vitoria-gasteiz.org) argitaratu dira ondorengo kontratazio zerrendak
handitzeko deialdiaren oinarriak:
• Udal Musika Bandarako musikariak (zenbait espezialitate).
• Folklore Akademiarako irakasleak (espezialitatea: euskal dantzak).
Eskabideak aurkezteko azken eguna: 2008ko uztailaren 28a.
Argibideak Espainia plazako eta Europa jauregiko argibide eta erregistro bulegoetan nahiz herritarrei
laguntzeko bulegoetan. Baita 010 telefonoan (945 161000) eta Udalaren web orrian ere: www.vitoriagasteiz.org (LEP edo enplegua eta prestakuntza ataletan – Udalaren enplegu eskaintza- Hautatze
prozesuak).
Eskabideak: www.vitoria-gasteiz.org (LEP edo enplegua eta prestakuntza atalak – Udalaren
enplegu eskaintza – Izen-emateak).
Jarraipena: www.vitoria-gasteiz.org (LEP edo enplegua eta prestakuntza atalak – Udalaren enplegu
eskaintza – Hautatze-prozesuak).
2. Hainbat lanpostutan sartzeko betekizunak egiaztatzea.
Aldi baterako Kontratazio Zerrenden Jarraipen Batzordeak 2008ko uztailaren 2ko ohiko bilkuran
hartutako erabakia dela medio, hainbat lanpostutan sartzeko betekizunei dagokienez (2005ko
azaroaren 30ko ALHAOn –135. zk.– argitaratutako lanpostu zerrenden aldakuntza), jakinarazten da,
irailaren 18az geroztik, ondoren adierazten diren lanpostuetarako aldi baterako zerrendetan dauden
pertsonek zehazten zaien betekizuna egiaztatuta eta aurkeztuta eduki beharko dutela Funtzio
Publikoaren Sailean, kontratazio eskaintza gehiagotan sartu ahal izateko.
Gida baimena edo elikagaien erabiltzaile txartela egiaztaturik ez dutenek jatorrizko agiria aurkeztu
beharko dute Funtzio Publikoaren Sailaren bulegoetan: San Prudentzio kalea, 34 – 3. sol., 8:30 14:00.
IT Txartela egiaztatzeko ez da agiririk aurkeztu beharko, Funtzio Publikoaren Sailak eskatuko baitio,
aldian behin, hura kudeatzen duen erakundeari.

BETEKIZUNA

LANPOSTUA:

B gidabaimena:

Mantentze lanetarako ofiziala
Ikus-entzunezkoen teknikari espezialista
Lanbideetako laguntzailea
Laborategiko ikuskatzailea
Osasun eta kontsumoko ikuskatzailea
Kontrol ofizialak
Atezaina
Delineatzaile-Laguntzaile teknikoa
Delineatzaile-proiektugilea

Janari maneatzaile I txartela edo
“arrisku handiagoa” motakoa:

Janari maneatzaile II txartela edo
“arrisku txikiagoa” motakoa:

Sukaldeburua.
Sukaldaria
Sukaldeko ofiziala
Sukaldeko laguntzailea
Garbitzailea 1
Garbitzailea 2
Garbitzaile-zerbitzaria
Erizaintza laguntzailea

•

Argibideetarako telefonoa: 010 (Gasteiztik kanpotik deituz gero: 945 16 11 00)

•

Udalaren web-orria: http://www.vitoria-gasteiz.org

•

Aurretik argitaratutako beste agiri batzuk:
Aldi Baterako Kontratazio Zerrendak Kudeatzeko Araudia.
Buletin honen argitalpenari buruzko informazioa eskatzeko nahiz aurrerantzean
gehiago ez jasotzeko aski duzu ondoko helbide elektronikora idaztea (izen-deiturak
eta nortasun-agiriaren zenbakia adierazi):
seleccpersonal02@vitoria-gasteiz.org
seleccpersonal03@vitoria-gasteiz.org
HAUTAKETA ETA GARAPEN ATALA
FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA

