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ZIRKULAZIO, AGINTE-POSTU ETA SAREAREN 
KUDEAKETAKO LANGILEENTZAKO KANPO 

DEIALDIAREN OINARRIAK 

 

Deialdiaren helburua da ETSko Zirkulazio, Aginte-postu eta Sarearen 
Kudeaketa arloaren barruan dauden postuen beharrak estaltzeko langileen 
poltsa sortzea, aldi baterako, edo, hala badagokio, sor daitezkeen egiturazko 
lanpostu hutsak betetzeko. Poltsa 4 urtez egongo da indarrean, prozesua 
bukatzen den unetik zenbatzen hasita. 

Honako hauek dira deialdian bete beharreko postuak: 

- Sareko teknikaria 
- Aginte-posturako gaitutako sareko teknikaria/Aginte-postuko 

teknikaria 

Poltsaren parte izateko edozein espezializazio arlotako LHII titulazioa edo 
egungo baliokidea (Goi Mailako Heziketa Zikloa) edo batxilergoa (lehen UBI) 
egiaztatu beharko da. 

Deialdi honi Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu 
bategina onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege 
Dekretuaren 52., 53., 54. eta 55. artikuluetan xedatutakoa aplikatuko zaio. 

LKS SELECTION & TRAINING MANAGEMENT enpresak laguntza-zerbitzua 
emango dio ETSri lan-poltsa sortzeko hautaketa-prozesua garatze aldera. 

Hautaketa-prozesuak emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna 
bermatuko du lan-poltsan sartzerakoan. 
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Eskabideak aurkeztea 

Izangaiek Curriculum Vitaea erregistratu eta bidali beharko dute SOILIK 
honako web-helbide honen bidez: 

https://www.lksnext.com/es/haz-carrera-en-lks-next/ofertas-de-trabajo-de-
nuestros-clientes/ 

 

Eskabideak aurkezteko epea 2022ko abenduaren 26an bukatuko da. 

  

https://www.lksnext.com/es/haz-carrera-en-lks-next/ofertas-de-trabajo-de-nuestros-clientes/
https://www.lksnext.com/es/haz-carrera-en-lks-next/ofertas-de-trabajo-de-nuestros-clientes/
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Egin beharreko probak 

Pertsona bakoitza LKS SELECTION & TRAINING MANAGEMENT aholkularitza-
enpresaren bidez egin beharreko probetara deituko da. 

Eskatzaileak derrigorrez adierazi beharko du bere helbide elektronikoa 
Curriculum Vitaean; izan ere, helbide elektroniko horren bidez jarriko gara 
harekin harremanetan. 

Pertsona bakoitza jasotako hitzorduan bertaratuko da, aipatutako orduan eta 
tokian, eta jatorrizko nortasun-agiria (NANa, pasaportea eta/edo 
gidabaimena; edozein eraman daiteke, indarrean badago eta baliozkotasun-
data amaitu ez bada), bolaluma eta arkatza ekarri beharko ditu. Baldintza 
horietako bat bete ezean, “ez aurkeztutzat” hartuko da eta ezin izango du 
prozesuan jarraitu. 

Proba guztiak Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako 
edozeinetan egin ahal izango dira. 

 

1. FASEA: PROBA TEKNIKOA ETA ESPERIENTZIA 

1) Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenekoak diren eta Euskal Trenbide 
Sarea erakunde publikoaren esku dauden trenbide-azpiegituretarako 
Zirkulazioaren eta Seinaleen Erregelamenduari buruzko proba teknikoa 
(otsailaren 23ko 29/2016 Dekretua, 2016ko maiatzaren 2ko EHAAn 
argitaratua). 

Proba baztertzailea, puntuagarria eta sailkatzailea da. 75 galdera izango 
ditu, test modukoak, eta 4 erantzun posible emango dira. 

Gutxieneko nota dago: gutxienez 45 erantzun asmatu behar dira 
(akatsengatik punturik kendu gabe). 60 pertsonak baino gutxiagok 
asmatzen badituzte 45 galdera baino gehiago, epaimahai aztertzaileak 
gutxieneko nota doituko du, 60 pertsona sartzeko. 

Gutxieneko notan berdinketa egonez gero (125 eta 126 postuak, 
adibidez) nota bera duten bi pertsonak igaroko dira. 

Ezagutza teknikoen proba puntuazio osoaren % 40 izango da (10 puntutik 
4). 

2) Deialdia egiten den unean aldi baterako kontratatuta dauden langileek 
deialdi honen xede diren lanpostuetan ETSn duten antzinatasuna eta 
esperientzia honela baloratuko dira: 0,003 puntu kontratuko egun 
bakoitzeko, eta gehienez 2 puntu (hau da, gehieneko nota osoaren 
% 20). Puntuazio horri Zirkulazioaren eta Seinaleen Erregelamenduari 
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buruzko proban lortutako puntuazioari gehituko zaio, soilik aldez aurretik 
zehaztutako erantzun zuzenen kopurua (gutxieneko nota) gainditu bada. 

Lehenengo faseko bi apartatuak batuta, aurretik zehaztutako gutxieneko nota 
gainditu duten izangaien lehentasun-hurrenkera ezarriko da. Puntuazio 
onenak lortu dituzten pertsonak (125 pertsona gehienez) bigarren fasera 
igaroko dira. 

 

2. FASEA: PROBA PSIKOTEKNIKOA ETA ELKARRIZKETA 

3) Proba psikoteknikoa: Proba baztertzailea eta puntuagarria. Honako hauek 
izango ditu: gaitasun-proba psikoteknikoa edo gaitasun-testa (1 puntu) 
eta nortasun-proba edo -testa (1 puntu). Horiek zuzentzeko, 
prestakuntza-mailara eta lanpostuaren ezaugarrietara egokitutako 
baremoak aplikatuko dira. 

Proba honen nota guztizko puntuazioaren % 20 izango da (10 puntutik 
2).Proba horrekin batera, Zirkulazioaren eta Seinaleen Erregelamenduari 
buruzko proba teknikoa egingo da. Bigarren fasera igaro diren pertsonen 
proba psikoteknikoa soilik puntuatuko da.Elkarrizketa ETSk hautatutako 
aholkularitza-enpresak egingo du, eta izangai finalistek erakundera 
egokitzeko duten gaitasuna ebaluatuko da, gaitasun tekniko eta 
orokorren balorazioaren bidez. 

Proba honen nota guztizko puntuazioaren % 20 izango da (10 puntutik 
2). 

Bigarren faseko bi probak gainditu beharko dira, hau da, gutxienez 4 puntutik 
2 lortu behar dira. 

Bigarren fasea gainditzen dutenek lan-poltsa osatuko dute. Bi faseetako 
puntuak batuta, aurretik adierazitako gutxieneko nota gainditu duten 
izangaien lehentasun-hurrenkera ezarriko da. 
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Izangaien betekizunak 

Betekizun orokorrak:Nazionalitatea: Europar Batasuneko estatu kide bateko 
nazionalitatea izatea, edo Europar Batasunak egindako eta Espainiako 
Estatuak berretsitako Nazioarteko Itunen arabera, langileen joan-etorri askea 
aplika dakiokeen estaturen bateko nazionalitatea izatea. 

2. Adina: 16 urte beteta izatea eta nahitaezko erretiroa hartzeko adina ez 
gainditzea. 

3. Titulazioa: edozein espezializazio arlotako LHII titulazioa edo egungo 
baliokidea (Goi Mailako Heziketa Zikloa) edo batxilergoa (lehen UBI) 
egiaztatzea. 

4. B gida-baimena indarrean izatea. 

5. Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan hitz egiten eta 
idazten jakitea. Euskarako B2 (2. HE) maila edo baliokidea eskatuko da. 
Titulu ofiziala egiaztatu beharko da, edo, halakorik izan ezean, B2 mailako 
ahozko proba gainditu beharko da. Balorazioa Gai edo Ez Gai izango da. 

6. Araudiak ezartzen duen osasun-azterketa gainditzea. Balorazioa Gai edo 
Ez Gai izango da. 

7. Gaitasun funtzionala: ez izatea dagozkion funtzioak betetzea eragozten 
dion gaixotasunik, ez eta bestelako muga fisiko edo psikikorik ere. 

8. Gaikuntza: diziplina espediente bidez edozein administrazio publikotako 
edo autonomia erkidegoetako konstituzio edo estatutu organismotako 
zerbitzutik bereizita ez egotea, eta ebazpen judizial bidez enplegu edo 
kargu publikoetarako desgaikuntza absolutu edo berezia ez izatea. Beste 
estatu bateko nazionalitatea izanez gero, desgaikuntza-egoeran edo 
egoera baliokidean ez egotea, eta ez izatea bere estatuan baldintza 
berberetan enplegu publikora iristea eragozten duen diziplina-zehapenik 
edo baliokiderik. 

Betekizun orokorrak baztertzaileak dira. 
 

Berariazko betekizunak: 

1. Lan-poltsan mantendu ahal izateko, lan-poltsa horri dagokion edozein lan 
onartu beharko du ETSk Euskal Autonomia Erkidegoan duen edozein lan-
egoitzatan. 

2. Poltsa horretako lanpostuen lan-baldintzek urteko 365 egunetako 24 
orduak betetzea eskatzen dute, hau da, larunbat, igande eta jaiegunetan 
ere goizeko/arratsaldeko/gaueko txandetan edo lanaldi zatituan lan 
egitea. 

3. Lanean hasiz gero, araudiak ezartzen duen probaldia gainditu beharko 
da. 
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4. Lanpostu bat betetzeko deitzen zaion pertsonak lanpostua onartu 
beharko du; osterantzean, lan-poltsatik kanpo geratuko da. 

5. ETSn kontratu baten bidez lanean hasten diren pertsonak lan-poltsan 
jarraituko dute, hala badagokio, aldi baterako kontratua kontratu 
mugagabe bihurtzen den bitartean. 

6. ETSn lanean hasten direnek 3 urtez egon beharko dute Zirkulazio, Aginte-
postu eta Sarearen Kudeaketa arloko lanpostuetan, erakundearen beste 
arlo bateko lanpostu batera igaro aurretik. 

Berariazko betekizunak baztertzaileak dira. 

 

 

Donostia, 2022ko azaroa 


