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ABENDUAREN 28ko 20/2021 LEGEAREN 2.1 ARTIKULUTIK 

ERATORRITAKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA 

EGONKORTZEKO DEIALDIAREN HAUTAKETA-PROZESUEN 

OINARRI ARAUTZAILEAK, KULTURA GARAIKIDEAREN 

NAZIOARTEKO ZENTROA SA SOZIETATE PUBLIKORAKO 

OPOSIZIO - LEHIAKETA BIDEZ  
 

 

LEHENENGOA. DEIALDIAREN XEDEA 

 

Deialdiaren xedea da Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa SA sozietatearen 

(aurrerantzean, KGNZ) oinarri hauetako bigarren klausulan zehazten diren lanpostuak 

kontratatzea. 

 

Deialdi publiko eta irekia da, eta hautaketa-prozesua LKS S.COOP langileak kontratatzeko 

enpresak kudeatuko du, eta dokumentuan jasotako baldintzak eta berdintasun-, 

merezimendu-, gaitasun- eta publizitate-printzipioak beteko ditu. 

 

Kontratazioa lanaldi osokoa izango da, lan-kontratu mugagabeko modalitatean, langileen 

estatutuan adierazitakoarekin bat. 

2022an lanposturako esleitutako lansaria oinarri hauen 1. eranskinean adierazten da. 

 

 

BIGARRENA. DEITUTAKO PLAZAK 

 

Enplegu Publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriak ezartzen dituen 

abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.1 artikuluaren esparruan, honako plaza hauek deitzen 

dira: 

 
 LANPOSTU HUTS KOPURUA  

Nº VACANTES 

Ikus-entzunezko sistemen Koordinatzailea 

Coordinador /a de sistemas audiovisuales 1 

Garapeneko Koordinatzailea 

Coordinador/a de Desarrollo 1 

Ikus-entzunezko sistemen Teknikaria 

Técnico/a de sistemas audiovisuales 1 

Garapeneko Teknikaria 

Técnico/a de Desarrollo 1 

Komunikazio Koordinatzailea 

Coordinador/a de Comunicación 1 

GGBB, kontratazio eta administrazio Teknikaria 

Técnico/a de RRHH, contratación y administración 1 

Arte Garaikidearen Teknikaria 

Técnico/a de Arte Contemporáneo 1 

Sistema informatikoen Koordinatzailea 

Coordinador/a de sistemas informáticos 1 
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HIRUGARRENA. PARTE HARTZEKO BETEKIZUN ETA BALDINTZA 

OROKORRAK 

 
Onartua izateko, eta, hala badagokio, hautaketa-prozesuan parte hartzeko, izena emateko 

epea amaitu aurretik honako baldintza baztertzaile hauek bete behar dira: 

 
 
A) Nazionalitatea: Europar Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea izatea. Bestela, 

Europar Batasunak hitzartutako eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunak 

aplikatuz, langileen zirkulazio askea aplikatzen den estatu bateko nazionala izatea. 

 

Halaber, aurreko paragrafoan jaso ez diren atzerritarrek ere parte hartu ahal izango 

dute estatu espainiarrean legezko bizileku-baimena badute. Aukeratuak badira, 

kontratua sinatu aurretik ziurtatu beharko dute administrazio baimena dutela 

kontratuaren xede den jarduera egin ahal izateko. 

 

B)  Hamasei urte beteak izatea, eta, hala badagokio, dagokion kontratua sinatzeko epean 

nahitaezko erretiroa hartzeko gehieneko adina ez gainditzea. 

 

C) 1. eranskinean zehaztutako baldintza espezifikoetan eskatutako tituluak izatea, edo 

hura lortzeko eskubideak ordaindu izatea. 

 
Baldintzak kontratua sinatu arte mantendu beharko dira, eta prozesutik edozein 
momentutan kanporatu ahal izango dira baldintzak betetzen ez dituzten izangaiak. 

 
 
 
LAUGARRENA. JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA 

 

BARNE-FASEA 

 

Hautaketa-prozesuak kanpora ireki baino lehen, hautaketa-prozesua lehenik eta behin 

barne-fasean irekiko da, KGNZko langileek izena emateko aukera izan dezaten, legezko 

aukeren barne, eta betiere titulu eta gaitasunak ziurtatzen badituzte eta oinarri hauetan 

jasotako beharrezko baldintzak eta KGNZko lanpostuen katalogoan jasotako baldintzak 

betetzen badituzte. 

 

Barne-fasea 2023ko martxoren 1ean hasiko da, barne-hautagaitzak aurkezteko epea 

irekitzen denean. 

Barne-hautagaitza aurkezteko epea 7 egun naturalekoa izango da, eta 2023ko martxoaren 

8an amaituko da. 

 

Dokumentazioa helbide elektroniko bidez bidaliko da tabakalera@lksnext.com helbidean, 

eta oinarri hauekin batera aurkeztuko den lanpostuari dagokion erreferentzia adieraziko da.  

 

Eskabideak barne-fasean aurkezteko epea amaitu ostean, berrikusi egingo dira lanpostu 

bakoitzerako eskatutako baldintzak betetzen direla ziurtatzeko, eta zuzendu daitezkeen 

mailto:tabakalera@lksnext.com
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akatsak zuzentzeko izapidea egingo da. Zuzenketak egiteko hiru egun balioduneko epea 

emango da, komunikazioa egiten denetik zenbatzen hasita.  

 

Barne-fasea ireki ostean barne-hautagaitzarik egongo ez balego, edo hautaketa-prozesua 

egin ostean izangai aproposik ez balego lanpostuaren baldintzak ez betetzeagatik, eta/edo 

eskatutako profilari egokitzen ez bada, hautaketa-prozesua egingo da kanpo-fasean, 

oinarrietan adierazitakoarekin bat.  

Hautaketa-prozesuko proben edukia berdina da hautaketa-prozesuan, bai barne-fasean, bai 

kanpo-fasean. 

 

Kanpoko fasean bezala, barne-faseko izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu 

osoan lortutako puntuazioen baturak zehaztuko du, eta behin betiko sailkapenaren ordena 

hautagaiek hautaketa-prozesuko faktoreak aztertzeko barne-fasean lortutako puntuazioen 

baturak zehaztuko du; horrek zehaztuko du lehentasun-ordena. Nolanahi ere, kanpoko 

aholkularitza-enpresak erabakiko du, egindako proben arabera, deialdia KGNZtik kanpoko 

pertsonei ireki behar zaien ala ez. Kasu horretan, barneko hautagaiei posta elektronikoz 

jakinaraziko zaie barneko hautaketa-prozesua amaitu dela. 

 

Erreklamazioak aurkezteko epea 3 egun baliodunekoa izango da mezu elektronikoa 

jasotzen denetik aurrera. 

Barne-faseko hautaketa-prozesua amaitu ostean, zerrendak argitaratuko dira, eta 

kanpo-faseko hautaketa-prozesuaren irekieraren berri emango da KGNZko webgunearen 

bidez.  

 

 

KANPO-FASEA 

 

Hautaketa-prozesuaren kanpo-fasea, hala badagokio, kanpo-hautagaitzen aurkezpenarekin 

hasiko da, 2023ko uztailaren 1ean. 

 

Kanpo-hautagaitzak aurkezteko epea 2023ko abuztuaren 31n amaituko da. 

  

 

LAUGARRENA BIS. HAUTAGAITZAK AURKEZTEA 

 

BI FASEETAKO ALDERDI KOMUNAK 

 

Eskabidea aurkeztea izangai guztiek deialdiaren oinarriak onartzea dakar.  

 

Barne- zein kanpo-faseko izangaiek hautaketa-prozesuan zehar arazorik edo kontsultarik 

egin nahi izanez gero, kanal honen bidez egin dezakete: tabakalera@lksnext.com. 

  

Prozesuko barne- zein kanpo-fasean aurkezten direnek honako dokumentazio hau bidali 

beharko dute, gutxienez:  

 

- Curriculuma  

- NAN, AIZ edo pasaportearen fotokopia (lan-baimenarekin batera, hala badagokio)  

- Eskatutako titulazioen ziurtagiria (titulazio akademikoa eta hizkuntzena, hala 

mailto:tabakalera@lksnext.com


 

4 
 

eskatzen denean).  

- Eskatutako euskara-mailaren ziurtagiria, halakorik izatekotan.  

- Lan-bizitzaren txostena.  

- Baloratu daitekeen lan-esperientziaren ziurtagiriak. Honako hauek adierazi 

beharko dira, besteak beste: hasiera eta amaierako datak, lanbide-kategoria, 

lanpostua eta egindako funtzio nagusiak.  

- Curriculumean adierazitako titulazioen ziurtagiriak (originala eta horien 

fotokopiak).  

- Informatikako ezagutzen ziurtagiria, IT Txartela ziurtapen-sistemaren bidez. 

 

Izangai guztiek helbide elektronikoa izan behar dute, aholkularitzako enpresak prozesuari 

lotutako argitalpen berriak jakinarazi ahal izateko.  

Izena mezu elektroniko bidez eman behar da, dagokion eskabidearekin batera, 

tabakalera@lksnext.com helbidean. Oinarri hauetako 2. eranskinean adierazitako lanpostu 

bakoitzaren erreferentzia adierazi behar da.  

 

 

BOSGARRENA. IZANGAIAK KANPO-FASEAN ONARTZEA 

 

Kanpo-hautagaitza aurkezteko epea amaitu eta bi asteko epean, onetsi eta baztertutako 

izangaien behin-behineko zerrenda argitaratuko da. Zuzendu daitezkeen akatsak 

konpontzeko eskabidearen epea 3 egun baliodunekoa izango da, behin-behineko zerrendak 

argitaratzen diren egunetik bertatik zenbatzen hasita; behin betiko zerrendak eskabideak 

aurkezteko epea ixten den egunetik aurrera 5 egun baliodunetan argitaratuko dira. 

 

 

Zerrendetan NANaren azkeneko 4 zenbakiak eta letra jasoko dira, eta KGNZren 

webgunean zein kanpo aholkularitzako enpresan argitaratuko dira.  

Sartzeko baldintzak ez betetzeagatik behin betiko baztertu diren pertsonen zerrenda eta 

horren arrazoia interesdunei jakinaraziko zaie eskabidean adierazitako helbide 

elektronikoan. 

  

Erdizka dauden eskabideak, adierazitako epeetatik kanpo jasotzen direnak, edo beste bide 

baten bidez jasotakoak baztertu egingo dira. Oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen ez 

dituzten hautagaitzak ere baztertu egingo dira. 

 

 

SEIGARRENA. HAUTAKETA-PROZESUA 

 

Hautaketa-prozesua oposizio-lehiaketa izango da, eta bi (2) parte izango ditu: 

 

 

OPOSIZIO- EDO GAITASUN-FASEA 

 

Langileak hautatzeko aholkularitzak zenbait gaitasun baloratutako ditu haiek garatutako 

analisi pertsonal eta profesional eta gaitasunen analisiaren bidez. 

 

 

mailto:tabakalera@lksnext.com
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LEHIAKETA FASEA: 

 

1. Lehenik eta behin, izangaiek alegatu eta ziurtatutako merezimenduen azterketa bat 

egingo da eta hauek baloratuko dira. Balorazio hori egiteko, izangai bakoitzari dagozkion 

puntuak esleituko zaizkio, oinarri hauetako 1. eranskinean jasotako merezimenduen 

baremoaren arabera. 

 

 

2. Bigarren partean, hautaketa-prozesuaren barne lortu nahi den lanpostu bakoitzari 

lotutako euskararen hizkuntza-eskakizuna izatea ziurtatu beharko da; horretarako, 

akreditazioa edo titulua bera aurkeztu beharko da, edo hautaketa-prozesuan zehar deitutako 

ziurtatzeko probak gainditu beharko dira.  

 

Euskarazko proba derrigorrezkoa eta baztertzailea izango da lanposturako baldintza gisa 

euskara maila zehatz bat ezarrita duten plaza lortu nahi duten pertsonentzat ez badute 

eskatutako mailaren ziurtagiri edo titulu ofizialik aurkezten. Probak, edonola ere, 

eskatutako euskara-mailaren ezagutza zehaztu eta ziurtatuko du. 

 

Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen 

eta ziurtagirien bidez ziurtatzetik salbuesteko den apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan 

salbuetsitako ziurtagirien kasuetan, ez da ziurtagiri akademikorik aurkeztu beharko, baldin 

eta salbuespen hori Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan agertzen bada.  

 

47/2012 Dekretuan aipatutako salbuetsitako ziurtagirien kasuan, titulu horiek ez badira 

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan agertzen, aukera horretatik kanpo 

geratuko dira eta dagokion ziurtagiri akademikoak aurkeztu beharko dira. 

 

Edonola ere, interesdunak Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratutik bere 

ziurtagiriak lortu ahal izango ditu esteka honen bidez: http://www. 

euskadi.eus/registro-unificado-de-titulos-y-certificados-de-euskera/web01-a2etzeb/es/. 

 

 

SEIGARREN BIS. HAUTAKETA-PROZESUA KALIFIKATZEA 

 

1. Oposizio- edo gaitasun-faseko kalifikazioa 1. eranskinean jasotako puntuazioen 

baremoaren arabera emandako puntuen gehiketaren bidez zehaztuko da. 

 

2. Lehiaketaren kalifikazioa 1. eranskinean jasotako puntuazioen baremoaren arabera 

emandako puntuen gehiketaren bidez zehaztuko da. 

 

3. Bigarren partea Gai edo Ez gai gisa kalifikatuko da lanpostu bakoitzerako zehaztutako 

euskararen hizkuntza-eskakizunaren baldintzaren arabera.  

 

4. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesuan lortutako puntuazio guztien batura 

izango da. 
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SEIGARREN TER. LAN-POLTSA 

 

Oposizio-lehiaketa bidezko hautaketa-prozesuetan EZ da lan-poltsarik sortuko. 

 

 

ZAZPIGARRENA. LANERATZEA 

 

Behin betiko klasifikazio-ordena hautaketa-prozesuko zenbait faktoreren analisitik 

lortutako puntuen baturaren bidez zehaztuko da, eta horrek lehentasun-ordena zehaztuko 

du. 

 

Hautatutako izangaia Sozietatera sartuko da eta horren araudiaren menpe egongo da. 

 

Lanpostu bakar baterako zenbait postu eskaintzen badira, zuzendaritza-gerentziak horren 

izendapena egingo du behin betiko klasifikazio-ordena errespetatuz. 

Posturako frogaldia 6 hilabetekoa izango da, eta KGNZk egingo du lanean hasteko 

prozesuaren jarraipena eta itxi egingo du egokia izatekotan. Hala ez bada, justifikazio 

txostena igorri beharko du.  

 

Interesdunek erabakia aurkaratu ahal izango dute lan-arloko jurisdikzioan.  

 

Halaber, interesdunek lan-arloko jurisdikzioan oinarri hauek edo KGNZren erabakiak 

aurkaratu ahal izango dituzte hautaketa-prozesua izapidetu ondoren, baldin eta prozesuan 

parte hartzen duen pertsona bat baztertzea badakarte.  

Proposatutako izangaien batek ez badu errekeritutako dokumentazioa aurkezten, KGNZk 

gai izendatu den hurrengo izangaia kontratatu ahal izango du, betiere prozeduraren 

amaierako puntuazioaren ordena jarraituz. 

 

 

ZORTZIGARRENA. IZANGAIEKIN KOMUNIKATZEA. 

 

Hautaketa-prozesuan zehar izangaiekin gauzatu beharreko komunikazioa honako helbide 

elektroniko honen bidez egingo da: tabakalera@lksnext.com.  

 

 

BEDERATZIGARRENA. DATUEN TRATAMENDUA. 

 

Datuen babesari buruzko informazioa: 

 

Datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari buruzko Europako 

Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) 

Erregelamenduaren 14. artikuluan xedatutakoaren arabera, hautaketa-prozesuan parte 

hartzen duten pertsonei honako hau jakinarazten zaie: 

 

 

mailto:tabakalera@lksnext.com
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- Kultura Garaikidearen Nazioarteko Gunea SA (IFK: A-20762233) da hautaketa-prozesuan 

parte hartzen duten pertsonen datu pertsonalen tratamenduaren erakunde arduraduna. 

Honako hauek dira harremanetarako datuak: 

• Posta-helbidea: Andre Zigarrogileen Plaza 1, 20012 – Donostia / San Sebastián 

(Gipuzkoa, Espainia) Telefono-zenbakia: 943 01 13 11 

• Helbide elektronikoa: pribatutasuna@tabakalera.eus 

- Biltzen diren datu pertsonalak hautaketa-prozesua kudeatzeko tratatuko dira. 

- Datuen tratamendurako oinarri juridikoa hautaketa-prozesuan borondatez parte hartzen 

duten pertsonen adostasuna da. Partaideen datu pertsonalak jakinaraztea beharrezkoa da 

hautaketa-prozesuan parte hartzeko; hortaz, entregatzen ez badira, prozesuan parte 

hartzeari uko egingo zaio. 

- Emandako datu pertsonalak LKS SCOOP erakundeak tratatuko ditu, 

hautaketa-prozesuaren kudeaketan laguntza ematen duen erakunde gisa. 

- Tratamenduaren xede diren datuak hautaketa-prozesua garatu bitartean gordeko dira. 

- Interesdunek datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua 

mugatzeko, tratamenduari aurka egiteko edo eramateko eska dezakete, aplikagarria den 

araudian ezarritako baldintzetan. Horretarako, aurretik aipatutako tratamenduaren 

arduradunaren posta-helbidera edo helbide elektronikora idatzizko jakinarazpena helarazi 

beharko da. Halaber, edozein unetan baimena ken dezakete, eta erreklamazio bat aurkeztu 

ahal izango diote kontrol-agintaritza eskudunari beren eskubideak baliatzeko. 

- Honako hauek dira tratatuko diren datu pertsonalen kategoriak: 

• Identifikazio-datuak 

• Ezaugarri pertsonalak 

• Datu akademikoak eta profesionalak 

 

 

Donostia/San Sebastián, 2022ko abenduaren 27a 

 

 

 

 

Xabier Reboredo Iñurrategui 

Zuzendari gerentea 
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1. ERANSKINA 
 

 

KGNZren SOLDATA-TAULAK  
*Soldata-datuak lan-kategoriaren arabera, gordina/urtea 

 

  

KATEGORIAK 2022 

Zuzendaritza / Dirección 57.183,41 € 

Arlo Buru Plusa / Plus Jefe/a de Área  49.485,64 € 

Zuzendaritza ondokoa / Adjunto/a a Dirección 41.787,88 € 

Arduraduna / Responsable  41.787,88 € 

Koordinatzailea / Coordinador  36.289,47 € 

Teknikaria / Técnico/a  31.890,75 € 

Administraria / Administrativo/a 29.691,39 € 

 

 

 

MEREZIMENDUEN BAREMOA PUNTUAZIOAREKIN 

 

 

LEHIAKETA-OPOSIZIOA 

 

Gehieneko puntuazioa guztira: 100 puntu  

 

 

LEHIAKETA-FASEA: 

 

 

Gehieneko puntuazioa: 40 puntu 

 

- Esperientzia profesionala: 32 puntu 

- Beste merezimendu batzuk: 8 puntu.  

 

OPOSIZIO-FASEA: 

 

Gehieneko puntuazioa: 60 puntu 

 

- Trebetasunen pertsonalitatearen proba: 15 puntu 

- Proba psikoteknikoak: 15 puntu 

- Trebetasunen elkarrizketa: 30 puntu 

 

Proben eguna, tokia eta ordua kanpoko aholkularitza enpresaren orrialdean argitaratuko 

dira eta interesdunei onartutako hautagaitzetan adierazitako helbide elektronikoen bidez 

jakinaraziko zaizkie. 
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LEHIAKETA-FASEA: 

 

Merezimenduak betetzeko erreferentzia-datak eta parte hartzeko baldintzak: 

Alegatzen diren merezimenduak eta betekizunak edukitzeko erreferentzia-data eskabideak 

aurkezteko epea amaitzen den eguna izango da, honako kasu hauetan izan ezik:  

Merezimenduak eskabideak aurkezteko epea ireki aurreko egunera arte baloratuko dira.  

Ondorio horietarako, honako hauek baloratuko dira: izangaiak zenbat denbora eman duen 

eszedentzia-egoeran senideak zaintzeko edo genero-indarkeria dela-eta; amatasuna eta 

aitatasuna babestea, edo bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa kontziliatzen laguntzea 

helburu duten lanaldi-murrizketei edo baimenei egotz dakiekeen denbora, bai eta 

emakumezko enplegatu publikoek genero-indarkeriagatiko baimenak baliatu dituzten 

denbora ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen aurkako 

indarkeria matxistarik gabeko bizitzak bermatzeko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20. 

artikuluaren arabera (lege hori Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen 

bigarren aldaketaren martxoaren 3ko 1/2022 Legeak aldatu zuen). 

 

 

A) ESPERIENTZIA PROFESIONALA. Gehienez 32 puntu. 

 

Esperientzia profesional orokortzat hartuko da sektore publikoko edozein erakundetan 

emandako zerbitzua, lehiaketa deitzen duen erakundean barne, hautaketa-prozesuaren xede 

diren pareko espezialitate edo lanbide-taldeei atxikita badago, harremanaren erlazioa 

edozein dela ere (funtzionarioa edo lan-kontratuduna). 

 

a) Deitutako lanpostuari dagokion postuan erakundean emandako zerbitzuak. 

Gehienez 32 puntu, 0,334 puntu hileko. 

 

b) Lanbide-kategoria bereko beste postu batean erakundean emandako zerbitzuak.  

Gehienez 8 puntu, 0,10 puntu hileko. 

 

c) Donostiako Udalaren edo Udalaren mendeko beste erakunde batean, Gipuzkoako Foru 

Aldundian edo Aldundiaren mendeko beste erakunde batean edo Eusko Jaurlaritzan edo 

Eusko Jaurlaritzaren mendeko beste erakunde batean emandako zerbitzuak, lanpostu 

berdinean edo baliokidean. 

 0,174 puntu hileko. 

 

d) Donostiako Udalaren, Foru Aldundiaren edo Eusko Jaurlaritzaren parte ez den sektore 

publikoko beste erakunde batean emandako zerbitzuak, lanpostu berdinean edo 

baliokidean. 

 0,115 hileko. 
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c eta d apartatuetan lortutako puntuazioen baturaren ondorioz lortutako gehieneko 

puntuazioa ezin da 24 puntu baino gehiago izan. 

 

               Geh. Punt. (32)   Punt. Hilabeteko        Hilabeteak 

 

a) egoera     32   0,334    96  

 

b) egoera     8   0,10    80 

 

c) egoera       0,174   

      24     209 

d) egoera        0,115 

 

 

 

B) PRESTAKUNTZA: Gehienez 8 puntu. 

 

B. 1) Titulazio akademiko ofiziala eta berezko unibertsitate tituluak. Gehienez: 6 

puntu. 

 

6 puntu emango zaizkio lortu nahi den lanpostuaren maila bereko edo handiagoko titulazio 

akademiko ofiziala izateari. Maila berekoa bada, betekizun gisa ziurtatutakoaz bestelako 

titulazioa izan beharko du; izan ere, ez da merezimendutzat hartuko betekizuna ziurtatzeko 

kontuan hartzen den titulua. 

 

Berezko unibertsitate tituluak izatekotan, gehienez ere 3 puntu jasoko dira, honako baremo 

honen arabera: 

 

- 200 ordutik gora, eta, gehienez ere 250 ordu: 1,8 puntu titulu bakoitzeko. 

- 250 ordutik gora, eta, gehienez ere 300 ordu: 2,4 puntu titulu bakoitzeko. 

- 300 ordutik gora: 3 puntu titulu bakoitzeko. 

 

 

B. 2) Hizkuntzak. Ingelesa eta frantsesa. Gehienez 6 puntu. 

 

Ingelesa-ezagutzak eta/edo frantses-ezagutzak gehienez ere 6 punturekin baloratuko dira. 

Puntuak lortzeko titulazio ofiziala akreditatu behar da. 

 

Hizkuntza-eskola ofizialetako tituluak eta ziurtagiriak, merezimenduak alegatzeko epean 

alegatu behar dira.  

Beste erakunde batzuetako tituluak eta ziurtagiriak. Deklaratzeaz gain, ziurtagiriaren kopia 

arrunta entregatu behar da. 

Hizkuntza horietako bakoitza ziurtatzean honako puntuazio hau jasoko da: 

 

- 6 puntu C2 mailarako, eskatzen den hizkuntzaren maila B2 denean. 

- 4 puntu C1 mailarako, eskatzen den hizkuntzaren maila B2 denean. 

- 4,8 puntu C2 mailarako, eskatzen den hizkuntzaren maila B1 denean. 
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- 4 puntu C1 mailarako, eskatzen den hizkuntzaren maila B1 denean. 

- 3 puntu B2 mailarako, eskatzen den hizkuntzaren maila B1 denean. 

- 4 puntu C2 mailarako hizkuntza eskatzen ez denean. 

- 3 puntu C1 mailarako hizkuntza eskatzen ez denean. 

- 2 puntu C2 mailarako hizkuntza eskatzen ez denean. 

 

Hizkuntza bakoitzean soilik akreditatzen den maila handiena kontuan hartuko da. 

 

 

B. 3) Ezagutza informatikoa. Gehienez 4 puntu. 

 

IT Txartela ziurtatze-sistemaren bidez akreditutako ezagutza informatikoak baloratuko 

dira, eta, gehienez 4 puntu lortuko dira. 

 

Honako ziurtagiri hauek baloratuko dira: 

 

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 edo hurrengoa. 

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 edo hurrengoa. 

– Internet. 

– Microsoft Access 2000/XP/2003 edo hurrengoa. 

– Microsoft Outlook XP/2003/2010 edo hurrengoa. 

– Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 edo hurrengoa. 

 

Ziurtagiri horiek honako baremo honen arabera baloratuko dira (berdina talde/azpitalde 

guztientzako): 

 

- Oinarrizko ziurtagiri bakoitza: 1 puntu. 

- Maila aurreratuko ziurtagiri bakoitza: 2 puntu. 

- Maila bakarreko ziurtagiri bakoitza: 2 puntu. 

 

Modulu bakoitzeko oinarrizko maila eta maila aurreratua ziurtatzen badira, aurreratua 

soilik hartuko da kontuan. 

 

Aplikazio baten aurreragoko ziurtagiriek aurreko bertsioak deuseztatuko dituzte, aurreko 

bertsioan izangaiak maila aurreratua lortu badu salbu. Kasu horretan maila aurreratua 

baloratuko da. 

 

 

OPOSIZIO-FASEA: 

 

Fase honetan gehienez ere 60 puntu lor daitezke.  

 

 

A) TREBETASUNEN PERTSONALITATEAREN PROBA SIKOTEKNIKOA: 

15 puntu 

 

Proba hau postuaren hainbat lan-alderditako jokaera adierazgarriekin lotutako alor 

profesionaleko trebetasunak neurtzeko zehazki diseinatuta dago.  



 

12 
 

 

B) PROBA PSIKOTEKNIKOAK: 15 puntu 

 

Adimen orokorrari, serie logikoei eta gaitasunei buruzko galdera-sortak. 

 

 

C) TREBETASUNEN ELKARRIZKETA EGITURATUA: 30 puntu. 

 

Bloke desberdinak dituen elkarrizketa bakarra egingo da, eta kontratatu den 

hautaketa-enpresak egingo du. Trebetasunen elkarrizketa egituratuaren eredua jarraituko 

da. Elkarrizketa fase honetan, trebetasunen proba osatuko da. Proba horretan, gehienez ere 

30 punturekin baloratuko dira lanposturako behar diren gaitasunak eta ezagutza teknikoak. 

Modu ñabartuan ebaluatu eta bereiziko da elkarrizketatutako hautagaitzek lanpostua 

betetzeko ezaugarriak, trebetasunak, ezagutza teknikoa eta portaerak behar bezala biltzen 

dituzten.  

 

Gaitasunak eta faktoreak neurtzen dituzten elkarrizketa hauetan 3 maila daude 

(oinarrizkoa, erdikoa eta goikoa), eta 1etik 9rako puntuazioa jasotzen dute. Gaitasun 

guztiek pisu erlatibo bera izango dute. Gehienez 30 puntu jasoko dira.  

 

Ebaluatu beharreko gaitasunak honako hauek dira:  

 

 Gaitasun teknikoa eta lanpostuari loturiko berariazko ezagutzak 

 Komunikatzeko eta asertibotasunerako gaitasuna  

 Emozioen kudeaketa/heldutasuna  

 Pentsamendu sortzailea  

 Planifikatzeko eta antolatzeko gaitasuna (ordena, planifikazioa, antolaketa)  

 Zereginerako pragmatismoa/fokuratzea  

 Emaitza eta lorpenetarako orientazioa  

 Hobekuntzarako, berrikuntzarako eta kalitaterako orientazioa  

 Iniziatiba eta proaktibotasuna  

 Arazoak ebaztea eta autonomia  

 Ikasteko gaitasuna  

 

BERDINKETA HAUSTEKO IRIZPIDEAK 

 

Berdinketa hausteko irizpideak ordena honetan aplikatuko dira: 

 

1 – Deitutako postuan eta erakundean zerbitzuak ematen denbora gehien eman duen 

izangaia. Ez da puntuazio-muga kontuan hartuko, eta egunak zenbatuko dira. 

 

2 – Erakundean zerbitzuak ematen denbora gehien eman duen izangaia. Egunak zenbatuko 

dira. 

 

3 – Deitutako postuan baina beste erakunde batean zerbitzuak ematen denbora gehien eman 

duen izangaia. Ez da puntuazio-muga kontuan hartuko, eta egunak zenbatuko dira. 

 

4 – Zozketa publikoa. 
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2. ERANSKINA 

 

 

 

 

 

LANPOSTUA / PUESTO 

LANPOSTU 

HUTS 

KOPURUA   

Nº VACANTES 

ERREFERENTZIA / 

REFERENCIA 

Ikus-entzuneztako sistemen Koordinatzailea 

Coordinador /a de sistemas audiovisuales 1 

 

TAB01_2023 

Garapeneko Koordinatzailea 

Coordinador/a de Desarrollo 1 

 

TAB02_2023 

Ikus-entzuneztako sistemen Teknikaria 

Técnico/a de sistemas audiovisuales 1 

 

TAB03_2023 

Garapeneko Teknikaria 

Técnico/a de Desarrollo 1 

 

TAB04_2023 

Komunikazio Koordinatzailea 

Coordinador/a de Comunicación 1 

 

TAB05_2023 

GGBB, kontratazio eta administrazio Teknikaria 

Técnico/a de RRHH, contratación y administración 1 

 

TAB06_2023 

Arte Garaikidearen Teknikaria 

Técnico/a de Arte Contemporáneo 1 

 

TAB07_2023 

Sistema informatikoen Koordinatzailea 

Coordinador/a de sistemas informáticos 1 

 

TAB08_2023 

 

 

 

 

 

LANPOSTUEN OINARRIZKO EZAUGARRIAK 

 

• KATEGORIA 

• LANPOSTUAREN ORDAINSARIA 

• LANPOSTUAREN BETEKIZUN ESPEZIFIKOAK 

• LANPOSTUAREN DESKRIBAPEN NAGUSIA 
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LANPOSTUA:  IKUS-ENTZUNEZKO SISTEMEN KOORDINATZAILEA 

 

Erreferentzia: TAB01_2023 

 

 

KATEGORIA 

 

Lanpostuari Koordinatzaile kategoria dagokio, KGNZren kategorien eta lanpostuen 

egungo sailkapenaren arabera. 

Lanpostua lanaldi osorako izango da, eta kontratu mugagabea egingo da, Langileen 

Estatutuaren 15. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

Donostiako instalazioak izango dira lantokia, baina gerta daiteke zerbitzuaren xedearekin 

lotutako bezero, hornitzaile edo erakundeengana joan behar izatea. 

 

LANPOSTUAREN ORDAINSARIA 

 

Lanpostuari dagokion ordainsaria koordinatzailearena da, oinarri hauetako 1.eranskinean 

jasotako CICCren soldata-taularen arabera. 

 

 

LANPOSTUAREN BETEKIZUN ESPEZIFIKOAK 

 

a) Titulazioa: Unibertsitateko gradua edo goi-mailako heziketa-zikloa: Irudia eta Soinua, 

Ikus-entzunezkoen eta ikuskizunen ekoizpena edo baliokideak. 

 

b) Euskara: B2. 

 

 

Betekizun espezifiko hauek baztertzaileak dira.  

 

 

LANPOSTUAREN DESKRIBAPEN NAGUSIA 

 

Funtzio nagusiak: 

 

• Tabakalerak edo Tabakaleran egindako ikus-entzunezko jarduerak planifikatu eta 

koordinatzea baliabide propioekin eta kanpokoekin, ekoizpen eta edukien 

lantaldearekin elkarlanean. 

• Aholku ematea edukien lantaldeari bere beharrizanei konponbide teknologikorik 

onena emateko, eta ekipoak egokitu, prestatu eta muntatzea Tabakaleraren kultur 

programaren beharrizanen arabera. 

• Arte garaikideko erakusketa eta instalazioen muntaketaren diseinuan, 

koordinazioan eta plangintzan laguntzea. 

• Aldagarriak eta materialak erostea proposatu eta antolatzea, Tabakaleraren ikus-

entzunezkoen zerbitzuak behar bezala emateko. 
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• Tabakaleraren ikus-entzunezko material eta ekipamenduaren egoera optimizatu eta 

gainbegiratzea, baita kanpoko mantentze-lanen zerbitzuarena ere. 

 

• Bere jardun-eremuari esleitutako programak/proiektuak beren osotasunean 

kudeatzea. 

• Jarduketa-irizpideak eta -prozedurak betetzen direla bermatzea. 

• Eguneroko jarduera ezarritako irizpideen arabera koordinatzea eta gainbegiratzea. 

• Gorabehera konplexuenak konpontzea. 

• Esleitutako baliabideak eta bitartekoak optimizatzea. 

• Prozedurak ezartzen eta hobetzen laguntzea. 

• Programarako behar den informazioa lortzea eta testuak sortu eta, beharrezkoa 

bada, itzultzea. 

• Programaren eta informazioaren zabalkundea aktibatzea (webgunea, etab.). 

• Jardun-eremu espezifikoari esleitutako teknikarien edo administrarien lana 

koordinatu eta gainbegiratzea. 

• Bere koordinazioaren pean dauden pertsonei prestakuntza eta aholkularitza ematea. 

• Jarduerari lotutako harreman-sareak ezarri eta mantentzea erreferentziazko aditu 

bezala. 

• Gatazketan bitartekaritza-lana. 

• Komunikazio Sailarekin batera, zentroko programazioa eta proiektuak 

ezagutarazten laguntzea, arduradunak horretarako ezarritako funtzioak betez. 

• Arloaren/Sailaren aurrekontuaren definizioan parte hartzea, horretarako 

informazioa emanez. 

• Bere ataleko aurrekontua eguneratuta mantentzea eta jarraipenaren berri ematea 

arloko arduradunari edo buruari. 

• Diru-sarrerak eta gastuak kontabilizatu ahal dituzte. 

• Harremana izatea azpikontratatutako edo kanpoko zerbitzuaren solaskidearekin, 

egunez egun eta maila operatiboan. 

• Kanpotik ematen diren zerbitzuen jarraipena egitea eta gertatzen diren gorabeherak 

konpontzea. 

• Kudeaketari buruzko txostenak prestatzea, kanpotik ematen diren zerbitzuak 

kontrolatzeko. 

• Kontratazioko plegu teknikoak definitzen laguntzen duen informazioa aurkeztea. 

• Kontratu txikien kasuan, aurrekontuak eskatzea hornitzaileei eta hasierako 

balorazioa eta analisia egitea, kontratuak idaztea... 

• Zerbitzua hobetzeko proposamenak eta iradokizunak bideratu eta ezartzea. 

• Zerbitzua hobetzeko proposamenak eta iradokizunak egitea. 

• Azaldutakoez gain, lanpostuak beheragoko kategoriako erantzukizunak izan 

ditzake, arloaren antolakuntzaren arabera. 
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LANPOSTUA:  GARAPENEKO KOORDINATZAILEA 

 

Erreferentzia: TAB02_2023 

 

 

KATEGORIA 

 

Lanpostuari Koordinatzaile kategoria dagokio, KGNZren kategorien eta lanpostuen 

egungo sailkapenaren arabera. 

Lanpostua lanaldi osorako izango da, eta kontratu mugagabea egingo da, Langileen 

Estatutuaren 15. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

Donostiako instalazioak izango dira lantokia, baina gerta daiteke zerbitzuaren xedearekin 

lotutako bezero, hornitzaile edo erakundeengana joan behar izatea. 

 

LANPOSTUAREN ORDAINSARIA 

 

Lanpostuari dagokion ordainsaria koordinatzailearena da, oinarri hauetako 1.eranskinean 

jasotako CICCren soldata-taularen arabera. 

 

 

LANPOSTUAREN BETEKIZUN ESPEZIFIKOAK 

 

a) Titulazioa: Unibertsitate gradua edo goi-mailako heziketa-zikloa (marketina, 

administrazioa, komunikazioa, turismoa edo baliokidea). 

 

b) Euskara: B2. 

 

 

Betekizun espezifiko hauek baztertzaileak dira.  

 

 

LANPOSTUAREN DESKRIBAPEN NAGUSIA 

 

Funtzio nagusiak: 

 

 

• Alokairuen eta kultura nahiz merkataritzako babesletzen bidez diru-sarrerak 

izateko plana zehazten laguntzea, merkataritza eta marketineko ekintzak ezarriz. 

• Arloko aurrekontu-kontrola kudeatzen laguntzea. 

• Urteko ekintza-plana kudeatzailearekin zehaztea. 

• Erakundean diru-sarrerak lortzeko eta maximizatzea helburu duten jarduerak 

kudeatzea eta laguntzea. 

• Alokairuko ekitaldiak kudeatzea hasieratik amaierara arte, hau da, harreman 

komertziala, aurrekontu fasea, exekuzioa eta itxiera. 
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• Harremana sendotzea egungo bezeroekin eta bezero potentzialekin, bikaintasuneko 

harremana bermatuz eta fidelizazioa sustatuz; horretaz gain, bezeroen nahiak 

betetzen direla zaintzea eta ekitaldiaren arrakasta ziurtatzea (ekitaldiaren ikuskapen 

operatiboa). 

• Ekitaldien jardueraren eraginkortasuna eta kontabilitate zuzena ziurtatzea eta 

errentagarritasuna maximizatzea. 

• Babesletza eta marketin arloko jarduera eta ekintzetan laguntzea. 

• Tabakalera denda definitzen eta abiarazten laguntzea, kudeaketa operatiboa egitea 

eta egunero ikuskatzea. 

 

• Bere jardun-eremuari esleitutako programak/proiektuak beren osotasunean 

kudeatzea. 

• Jarduketa-irizpideak eta -prozedurak betetzen direla bermatzea. 

• Eguneroko jarduera ezarritako irizpideen arabera koordinatzea eta gainbegiratzea. 

• Gorabehera konplexuenak konpontzea. 

• Esleitutako baliabideak eta bitartekoak optimizatzea. 

• Prozedurak ezartzen eta hobetzen laguntzea. 

• Programarako behar den informazioa lortzea eta testuak sortu eta, beharrezkoa 

bada, itzultzea. 

• Programaren eta informazioaren zabalkundea aktibatzea (webgunea, etab.). 

• Jardun-eremu espezifikoari esleitutako teknikarien edo administrarien lana 

koordinatu eta gainbegiratzea. 

• Bere koordinazioaren pean dauden pertsonei prestakuntza eta aholkularitza ematea. 

• Jarduerari lotutako harreman-sareak ezarri eta mantentzea erreferentziazko aditu 

bezala. 

• Gatazketan bitartekaritza-lana. 

• Komunikazio Sailarekin batera, zentroko programazioa eta proiektuak 

ezagutarazten laguntzea, arduradunak horretarako ezarritako funtzioak betez. 

• Arloaren/Sailaren aurrekontuaren definizioan parte hartzea, horretarako 

informazioa emanez. 

• Bere ataleko aurrekontua eguneratuta mantentzea eta jarraipenaren berri ematea 

arloko arduradunari edo buruari. 

• Diru-sarrerak eta gastuak kontabilizatu ahal dituzte. 

• Harremana izatea azpikontratatutako edo kanpoko zerbitzuaren solaskidearekin, 

egunez egun eta maila operatiboan. 

• Kanpotik ematen diren zerbitzuen jarraipena egitea eta gertatzen diren gorabeherak 

konpontzea. 

• Kudeaketari buruzko txostenak prestatzea, kanpotik ematen diren zerbitzuak 

kontrolatzeko. 

• Kontratazioko plegu teknikoak definitzen laguntzen duen informazioa aurkeztea. 

• Kontratu txikien kasuan, aurrekontuak eskatzea hornitzaileei eta hasierako 

balorazioa eta analisia egitea, kontratuak idaztea... 

• Zerbitzua hobetzeko proposamenak eta iradokizunak bideratu eta ezartzea. 
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• Zerbitzua hobetzeko proposamenak eta iradokizunak egitea. 

• Azaldutakoez gain, lanpostuak beheragoko kategoriako erantzukizunak izan 

ditzake, arloaren antolakuntzaren arabera. 

 

 

LANPOSTUA:  IKUS-ENTZUNEZKO SISTEMEN TEKNIKARIA 

 

Erreferentzia: TAB03_2023 

 

KATEGORIA 

 

Lanpostuari Teknikaria kategoria dagokio, KGNZren kategorien eta lanpostuen egungo 

sailkapenaren arabera. 

Lanpostua lanaldi osorako izango da, eta kontratu mugagabea egingo da, Langileen 

Estatutuaren 15. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

Donostiako instalazioak izango dira lantokia, baina gerta daiteke zerbitzuaren xedearekin 

lotutako bezero, hornitzaile edo erakundeengana joan behar izatea. 

 

LANPOSTUAREN ORDAINSARIA 

 

Lanpostuari dagokion ordainsaria teknikariarena da, oinarri hauetako 1.eranskinean 

jasotako CICCren soldata-taularen arabera. 

 

LANPOSTUAREN BETEKIZUN ESPEZIFIKOAK 

 

a) Titulazioa: Unibertsitateko gradua edo goi-mailako heziketa-zikloa: Irudia eta Soinua, 

ikus-entzunezkoen eta ikuskizunen ekoizpena edo antzekoak. 

 

b) Euskara: B2. 

 

Betekizun espezifiko hauek baztertzaileak dira.  

 

 

LANPOSTUAREN DESKRIBAPEN NAGUSIA 

 

Funtzio nagusiak: 

 

 

• Tabakaleran ikus-entzunezko jarduerak egitea, bertako eta kanpoko baliabideekin, 

eta ekoizpen- eta eduki-ekipoarekin lankidetzan. 

• Eduki-taldeari aholkua ematea bere beharretarako konponbide teknologiko eta 

ikus-entzunezkorik onena lortzeko, eta ikus-entzunezko eta teknologiako ekipoak 

kultura-programaren eta Tabakaleraren beharren arabera egokitzea, konfiguratzea 

eta muntatzea. 
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• Arte garaikideko erakusketa eta instalazioen muntaiak eta ikus-entzunezko 

instalazioak gauzatzea. 

• Tabakalerako ikus-entzunezko material eta ekipamenduaren egoera optimizatzea 

eta gainbegiratzea. 

• Eraikinean egiten diren jardueren ikus-entzunezko muntaietan eta instalazioetan 

laguntza ematea. 

• Tabakalerako espazioetako ikus-entzunezko instalazioak mantentzea. 

• Esleitzen zaizkion zerbitzu, programa eta/edo proiektu espezifikoak garatzea, 

alderdi teknikoak eta operatiboak barne. 

• Aldez aurretik definitutako teknika, metodo eta tresna espezializatuak aplikatzea, 

arazoak konpontzeko eragin zuzena dutenak. 

• Diagnostikoak, azterlanak, programazioak, analisi espezializatuak eta abar modu 

autonomoan egitea. 

• Bere lan-eremuan egin beharreko ekintzak programatzea, zehaztutako helburuak 

lortzeko. 

• Dagoeneko diseinatuta dauden sistemak eta prozedurak moldatu eta egokitzea. 

• Barneko harremanak mantentzea gai teknikoetan laguntzeko, eta kanpokoekin 

harremanetan jarraitzea informazio teknikoa trukatzeko edo zerbitzuak emateko, 

eta TBKren gainerako eremuekin erlazioak modu egokian bermatzea. 

• Programatzen diren arloekin harreman zuzena mantentzea, informazio-fluxua 

bermatuta. 

• Aurrekontua betearaztea esleitutakoaren arabera. 

• Diru-sarrerak eta gastuak kontabilizatu ahal dituzte. 

• Hornitzaileei aurrekontua eskatzea. 

• Kontratu txikiak idaztea. 

• Ezagutza eta praktikak etengabe eguneratuta izatea. 

• Hobetzeko proposamenak eta iradokizunak egitea. 

• Zerbitzuaren iradokizunak eta erreklamazioak jaso eta helaraztea. 

• Azaldutakoez gain, lanpostuak beheragoko kategoriako erantzukizunak izan 

ditzake, arloaren antolakuntzaren arabera. 

 

 

LANPOSTUA:  GARAPENEKO TEKNIKARIA 

 

Erreferentzia: TAB04_2023 

 

 

KATEGORIA 

 

Lanpostuari Teknikaria kategoria dagokio, KGNZren kategorien eta lanpostuen egungo 

sailkapenaren arabera. 

Lanpostua lanaldi osorako izango da, eta kontratu mugagabea egingo da, Langileen 

Estatutuaren 15. artikuluan xedatutakoaren arabera. 
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Donostiako instalazioak izango dira lantokia, baina gerta daiteke zerbitzuaren xedearekin 

lotutako bezero, hornitzaile edo erakundeengana joan behar izatea. 

 

LANPOSTUAREN ORDAINSARIA 

 

Lanpostuari dagokion ordainsaria teknikariarena da, oinarri hauetako 1.eranskinean 

jasotako CICCren soldata-taularen arabera. 

 

LANPOSTUAREN BETEKIZUN ESPEZIFIKOAK 

 

a) Titulazioa: Unibertsitateko gradua edo goi-mailako heziketa-zikloa (marketina, 

administrazioa, komunikazioa, turismoa edo antzekoa). 

 

b) Euskara: B2. 

 

Betekizun espezifiko hauek baztertzaileak dira.  

 

 

LANPOSTUAREN DESKRIBAPEN NAGUSIA 

 

Funtzio nagusiak: 

 

 

• Euskarria ematea eta datuak ematea babesletzen proposamenak eta merkataritzako 

ekintza-planak identifikatzeko eta prestatzeko. 

• Babesleen (kolaboratzaileen jarraipena egitea. 

• Komunikazioa mantendu eta sustatzea egungo babesleekin eta babesle 

potentzialekin. 

• Merkataritzako benchmarkinga egitea, kanpainetan eta sustapen ekintzetan euskarri 

orokorra emanez.  

• Euskarria ematea kultur arloko diru-laguntza eta laguntzen bidezko diru-sarreren 

kudeaketan, eta haien bilaketan parte-hartze aktiboa izatea. 

• Espazioak/ekitaldiak alokatzeko eskaeren kudeaketan laguntzea eta dagozkion 

aurrekontuak prestatzea. 

• Laguntzea egungo bezeroei eta bezero potentzialei proposamen komertzialak egin 

eta aurkezteko. 

• Ekitaldien antolaketaren koordinazioan parte hartzea, ekitaldia ekoiztu aurretik, 

egin bitartean eta ekoiztu ondoren, bezeroen gogobetetzea bermatzeko.  

• Harremanetan egotea egungo bezeroekin eta bezero potentzialekin prozesuaren 

fase desberdinetan (eskaera, ekitaldiaren aurretik, ekitaldia egitean, itxiera). 

• Kudeaketarako euskarria Tabakaleraren dendan: stocka kudeatzea eta euskarri 

administratibo eta teknikoa funtzionamendu operatiborako. 

• Esleitzen zaizkion zerbitzu, programa eta/edo proiektu espezifikoak garatzea, 

alderdi teknikoak eta operatiboak barne. 
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• Aldez aurretik definitutako teknika, metodo eta tresna espezializatuak aplikatzea, 

arazoak konpontzeko eragin zuzena dutenak. 

• Diagnostikoak, azterlanak, programazioak, analisi espezializatuak eta abar modu 

autonomoan egitea. 

• Bere lan-eremuan egin beharreko ekintzak programatzea, zehaztutako helburuak 

lortzeko. 

• Dagoeneko diseinatuta dauden sistemak eta prozedurak moldatu eta egokitzea. 

• Barneko harremanak mantentzea gai teknikoetan laguntzeko, eta kanpokoekin 

harremanetan jarraitzea informazio teknikoa trukatzeko edo zerbitzuak emateko, 

eta TBKren gainerako eremuekin erlazioak modu egokian bermatzea. 

• Programatzen diren arloekin harreman zuzena mantentzea, informazio-fluxua 

bermatuta. 

• Aurrekontua betearaztea esleitutakoaren arabera. 

• Diru-sarrerak eta gastuak kontabilizatu ahal dituzte. 

• Hornitzaileei aurrekontua eskatzea. 

• Kontratu txikiak idaztea. 

• Ezagutza eta praktikak etengabe eguneratuta izatea. 

• Hobetzeko proposamenak eta iradokizunak egitea. 

• Zerbitzuaren iradokizunak eta erreklamazioak jaso eta helaraztea. 

• Azaldutakoez gain, lanpostuak beheragoko kategoriako erantzukizunak izan 

ditzake, arloaren antolakuntzaren arabera. 

 

 

 

LANPOSTUA:  KOMUNIKAZIO KOORDINATZAILEA 

 

Erreferentzia: TAB05_2023 

 

 

KATEGORIA 

 

Lanpostuari Koordinatzaile kategoria dagokio, KGNZren kategorien eta lanpostuen 

egungo sailkapenaren arabera. 

Lanpostua lanaldi osorako izango da, eta kontratu mugagabea egingo da, Langileen 

Estatutuaren 15. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

Donostiako instalazioak izango dira lantokia, baina gerta daiteke zerbitzuaren xedearekin 

lotutako bezero, hornitzaile edo erakundeengana joan behar izatea. 

 

LANPOSTUAREN ORDAINSARIA 

 

Lanpostuari dagokion ordainsaria koordinatzailearena da, oinarri hauetako 1.eranskinean 

jasotako CICCren soldata-taularen arabera. 

 

 



 

22 
 

LANPOSTUAREN BETEKIZUN ESPEZIFIKOAK 

 

a) Titulazioa: Unibertsitate gradua edo goi-mailako heziketa-zikloa arlo hauetan: 

Komunikazioa, Publizitatea eta Harreman Publikoak, Gizarte Zientziak eta Komunikazioa, 

Kazetaritza edo baliokideak. 

 

b) Euskara: C1. 

 

Betekizun espezifiko hauek baztertzaileak dira.  

 

  

LANPOSTUAREN DESKRIBAPEN NAGUSIA 

 

Funtzio nagusiak: 

 

 

• Komunikazio estrategia gauzatzea eta markaren komunikazio euskarriak eta 

eraikinaren seinaleztapena kudeatzea: offline euskarriak, seinale digitalak 

(pantailak), banderolak, direktorioa eta beste batzuk. 

• Publiko eta erabiltzaile esperientziaren estrategiatik eratortzen den lan-plangintza 

burutzea, datu-bilketa eta Tabakaleraren analitika integrala. 

• Zentroko informazio gunearen zerbitzua eta lan-prozesua koordinatzea. 

• Bere jardun-eremuari esleitutako programak/proiektuak beren osotasunean 

kudeatzea. 

• Jarduketa-irizpideak eta -prozedurak betetzen direla bermatzea. 

• Eguneroko jarduera ezarritako irizpideen arabera koordinatzea eta gainbegiratzea. 

• Gorabehera konplexuenak konpontzea. 

• Esleitutako baliabideak eta bitartekoak optimizatzea. 

• Prozedurak ezartzen eta hobetzen laguntzea. 

• Programarako behar den informazioa lortzea eta testuak sortu eta, beharrezkoa 

bada, itzultzea. 

• Programaren eta informazioaren zabalkundea aktibatzea (webgunea, etab.). 

• Jardun-eremu espezifikoari esleitutako teknikarien edo administrarien lana 

koordinatu eta gainbegiratzea. 

• Bere koordinazioaren pean dauden pertsonei prestakuntza eta aholkularitza ematea. 

• Jarduerari lotutako harreman-sareak ezarri eta mantentzea erreferentziazko aditu 

bezala. 

• Gatazketan bitartekaritza-lana. 

• Komunikazio Sailarekin batera, zentroko programazioa eta proiektuak 

ezagutarazten laguntzea, arduradunak horretarako ezarritako funtzioak betez. 

• Arloaren/Sailaren aurrekontuaren definizioan parte hartzea, horretarako 

informazioa emanez. 

• Bere ataleko aurrekontua eguneratuta mantentzea eta jarraipenaren berri ematea 

arloko arduradunari edo buruari. 

• Diru-sarrerak eta gastuak kontabilizatu ahal dituzte. 
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• Harremana izatea azpikontratatutako edo kanpoko zerbitzuaren solaskidearekin, 

egunez egun eta maila operatiboan. 

• Kanpotik ematen diren zerbitzuen jarraipena egitea eta gertatzen diren gorabeherak 

konpontzea. 

• Kudeaketari buruzko txostenak prestatzea, kanpotik ematen diren zerbitzuak 

kontrolatzeko. 

• Kontratazioko plegu teknikoak definitzen laguntzen duen informazioa aurkeztea. 

• Kontratu txikien kasuan, aurrekontuak eskatzea hornitzaileei eta hasierako 

balorazioa eta analisia egitea, kontratuak idaztea... 

• Zerbitzua hobetzeko proposamenak eta iradokizunak bideratu eta ezartzea. 

• Zerbitzua hobetzeko proposamenak eta iradokizunak egitea. 

• Azaldutakoez gain, lanpostuak beheragoko kategoriako erantzukizunak izan 

ditzake, arloaren antolakuntzaren arabera. 

 

 

 

LANPOSTUA:  GIZA BALIABIDE, KONTRATAZIO ETA ADMINISTRAZIOKO 

TEKNIKARIA 

 

Erreferentzia: TAB06_2023 

 

 

KATEGORIA 

 

Lanpostuari Teknikaria kategoria dagokio, KGNZren kategorien eta lanpostuen egungo 

sailkapenaren arabera. 

Lanpostua lanaldi osorako izango da, eta kontratu mugagabea egingo da, Langileen 

Estatutuaren 15. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

Donostiako instalazioak izango dira lantokia, baina gerta daiteke zerbitzuaren xedearekin 

lotutako bezero, hornitzaile edo erakundeengana joan behar izatea. 

 

LANPOSTUAREN ORDAINSARIA 

 

Lanpostuari dagokion ordainsaria teknikariarena da, oinarri hauetako 1.eranskinean 

jasotako CICCren soldata-taularen arabera. 

 

LANPOSTUAREN BETEKIZUN ESPEZIFIKOAK 

 

a) Titulazioa: Unibertsitateko gradua edo goi-mailako heziketa-zikloa: Enpresen 

Administrazioa eta Zuzendaritza, Zuzendaritzako Idazkaritza,  edo Lan Harremanak. 

 

b) Euskara: B2. 

 

Betekizun espezifiko hauek baztertzaileak dira.  
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LANPOSTUAREN DESKRIBAPEN NAGUSIA 

 

Funtzio nagusiak: 

 

 

• Giza baliabideen planean langileen administrazioari, prestakuntzari, hautaketari eta 

abarri buruz ezarritako ekintza eta jarduerak gauzatzea. 

• Langileen administrazio-prozesuak gauzatzea, langileen alta eta bajak modu 

ordenatuan kudeatzea, ABEen prozesuak, ordutegi erregistroari buruzko txostenak 

prestatzea eta haien jarraipena egitea, banakako lan harremanak jaso eta 

erantzutea...  

• Prestakuntza-prozesua kudeatzea: prestakuntzako eskaerak kudeatzea, inskripzioak 

egitea eta prestakuntzaren kudeatzaileari jakinaraztea, eskatutako dokumentazioa 

bidaltzea. 

• Informazio-dokumentazioa prestatu eta eskura jartzea, langileen legezko 

ordezkariekin partekatzeko. 

• Kontratazio publikoko plangintza egiteko behar den informazioa aurkeztea.  

• Lizitazioetan kontratazio publikoa egitea eta prozesuaren jarraipena egitea: 

kontratazioko postontziari erantzutea, lizitazioak eta kontratu txikiak argitaratzea, 

kontratazio arloko kontsulta juridikoak jaso eta erantzutea.  

• hainbat arlotako kontratazio-beharrizanak (kontratu txikiak eta lizitazioa) jaso eta 

haien jarraipena egitea, kontratu txikiak idaztea eta betetzea. 

• Beharrezkoa bada, erosketak, bulegoko materiala, bidaien erosketa eta telefono-

arreta kudeatzea. 

• Hoteleko gastuen eta erreserben kudeaketa. 

• Esleitzen zaizkion zerbitzu, programa eta/edo proiektu espezifikoak garatzea, 

alderdi teknikoak eta operatiboak barne. 

• Aldez aurretik definitutako teknika, metodo eta tresna espezializatuak aplikatzea, 

arazoak konpontzeko eragin zuzena dutenak. 

• Diagnostikoak, azterlanak, programazioak, analisi espezializatuak eta abar modu 

autonomoan egitea. 

• Bere lan-eremuan egin beharreko ekintzak programatzea, zehaztutako helburuak 

lortzeko. 

• Dagoeneko diseinatuta dauden sistemak eta prozedurak moldatu eta egokitzea. 

• Barneko harremanak mantentzea gai teknikoetan laguntzeko, eta kanpokoekin 

harremanetan jarraitzea informazio teknikoa trukatzeko edo zerbitzuak emateko, 

eta TBKren gainerako eremuekin erlazioak modu egokian bermatzea. 

• Programatzen diren arloekin harreman zuzena mantentzea, informazio-fluxua 

bermatuta. 

• Aurrekontua betearaztea esleitutakoaren arabera. 

• Diru-sarrerak eta gastuak kontabilizatu ahal dituzte. 

• Hornitzaileei aurrekontua eskatzea. 

• Kontratu txikiak idaztea. 
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• Ezagutza eta praktikak etengabe eguneratuta izatea. 

• Hobetzeko proposamenak eta iradokizunak egitea. 

• Zerbitzuaren iradokizunak eta erreklamazioak jaso eta helaraztea. 

• Azaldutakoez gain, lanpostuak beheragoko kategoriako erantzukizunak izan 

ditzake, arloaren antolakuntzaren arabera. 

 

 

 

LANPOSTUA:  ARTE GARAIKIDEAREN TEKNIKARIA 

 

Erreferentzia: TAB07_2023 

 

 

KATEGORIA 

 

Lanpostuari Teknikaria kategoria dagokio, KGNZren kategorien eta lanpostuen egungo 

sailkapenaren arabera. 

Lanpostua lanaldi osorako izango da, eta kontratu mugagabea egingo da, Langileen 

Estatutuaren 15. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

Donostiako instalazioak izango dira lantokia, baina gerta daiteke zerbitzuaren xedearekin 

lotutako bezero, hornitzaile edo erakundeengana joan behar izatea. 

 

LANPOSTUAREN ORDAINSARIA 

 

Lanpostuari dagokion ordainsaria teknikariarena da, oinarri hauetako 1.eranskinean 

jasotako CICCren soldata-taularen arabera. 

 

LANPOSTUAREN BETEKIZUN ESPEZIFIKOAK 

 

a) Titulazioa: Unibertsitateko gradua edo goi-mailako heziketa-zikloa: Artearen Historia, 

Arte Ederrak, Komunikazioa, Giza Zientziak, Kultur Kudeaketa edo ikasketa baliokideak. 

b) Euskara: C1. 

c) Ingelesa: B2. 

 

Betekizun espezifiko hauek baztertzaileak dira.  

 

 

LANPOSTUAREN DESKRIBAPEN NAGUSIA 

 

Funtzio nagusiak: 

 

• Artisten espazioko artistei laguntzea eta euskarria ematea. 

• Harremanak artistekin eta espazioen eskatzaileekin. 

• Artisten espazioan dauden arazoak lantaldean integratzea. 

• Egoiliarren bidaiak eta egonaldiak Tabakaleraren hotelean kudeatzea. 
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• Egoiliarren espazioak eta artisten espazioan gertatzen diren jarduerak kudeatzea 

(espazioaren antolamendua, erabilera eta baliabideak optimizatzea). 

• Artistek erabilgarri dauden tresnak eskuratzea bermatzea eta beharrizan 

espezifikoak jasotzea. 

• Artisten espazioan antolatzen diren ekitaldien dimentsio publikoan parte hartzea. 

• Egoiliarren deialdiak abiaraztea, bai eta artisten espazioarekin lotutako jarduerak 

ere. 

• Programa publikoetara gonbidatutakoen bidaiak eta egonaldiak kudeatzea. 

• Espazio eta materialen erabilera kudeatzea programa publikoak ekoizteko. 

• Programaren informazioa eta testuak komunikazio sailari helaraztea. 

• Programak ekoizpen-lantaldearekin koordinatzea. 

• Artista gonbidatuei arreta eskaini eta laguntzea. 

• Irekiera-ekitaldietan laguntzea eta prentsa espezializatuak eta publiko orokorrak 

edukiak eskuratzea erraztea. 

• Esleitzen zaizkion zerbitzu, programa eta/edo proiektu espezifikoak garatzea, 

alderdi teknikoak eta operatiboak barne. 

• Aldez aurretik definitutako teknika, metodo eta tresna espezializatuak aplikatzea, 

arazoak konpontzeko eragin zuzena dutenak. 

• Diagnostikoak, azterlanak, programazioak, analisi espezializatuak eta abar modu 

autonomoan egitea. 

• Bere lan-eremuan egin beharreko ekintzak programatzea, zehaztutako helburuak 

lortzeko. 

• Dagoeneko diseinatuta dauden sistemak eta prozedurak moldatu eta egokitzea. 

• Barneko harremanak mantentzea gai teknikoetan laguntzeko, eta kanpokoekin 

harremanetan jarraitzea informazio teknikoa trukatzeko edo zerbitzuak emateko, 

eta TBKren gainerako eremuekin erlazioak modu egokian bermatzea. 

• Programatzen diren arloekin harreman zuzena mantentzea, informazio-fluxua 

bermatuta. 

• Aurrekontua betearaztea esleitutakoaren arabera. 

• Diru-sarrerak eta gastuak kontabilizatu ahal dituzte. 

• Hornitzaileei aurrekontua eskatzea. 

• Kontratu txikiak idaztea. 

• Ezagutza eta praktikak etengabe eguneratuta izatea. 

• Hobetzeko proposamenak eta iradokizunak egitea. 

• Zerbitzuaren iradokizunak eta erreklamazioak jaso eta helaraztea. 

• Azaldutakoez gain, lanpostuak beheragoko kategoriako erantzukizunak izan 

ditzake, arloaren antolakuntzaren arabera. 
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LANPOSTUA:  SISTEMA INFORMATIKOEN KOORDINATZAILEA 

 

Erreferentzia: TAB08_2023 

 

 

KATEGORIA 

 

Lanpostuari Koordinatzaile kategoria dagokio, KGNZren kategorien eta lanpostuen 

egungo sailkapenaren arabera. 

Lanpostua lanaldi osorako izango da, eta kontratu mugagabea egingo da, Langileen 

Estatutuaren 15. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

 

Donostiako instalazioak izango dira lantokia, baina gerta daiteke zerbitzuaren xedearekin 

lotutako bezero, hornitzaile edo erakundeengana joan behar izatea. 

 

LANPOSTUAREN ORDAINSARIA 

 

Lanpostuari dagokion ordainsaria koordinatzailearena da, oinarri hauetako 1.eranskinean 

jasotako CICCren soldata-taularen arabera. 

 

LANPOSTUAREN BETEKIZUN ESPEZIFIKOAK 

 

a) Titulazioa: Unibertsitateko gradua edo heziketa-zikloa Informatika edo 

Telekomunikazioetan. 

 

b) Euskara: B2. 

 

Betekizun espezifiko hauek baztertzaileak dira.  

 

 

LANPOSTUAREN DESKRIBAPEN NAGUSIA 

 

Funtzio nagusiak: 

 

• Tabakaleraren informazio-zerbitzuak ezartzea, hedatzea eta mantentzea, baliabide 

propioak eta kanpokoak kudeatuz. 

• Gailu, zerbitzu eta aplikazioen dokumentazioa eguneratuta izatea.  

• Segurtasun-kopiak kudeatu eta koordinatzea. 

• Tabakaleraren informazioaren teknologiako zerbitzuen aldagarri eta materialen 

erosketa proposatu eta antolatzea, eta ekipamendu informatikoa egoera onean 

dagoela ikuskatzea. 

• Zentroko telefonia kudeatzea. 

• Barruan aholku ematea konponbide teknologikorik onenari buruz, eta ekipoak 

egokitu, prestatu eta muntatzea Tabakaleraren eta kultur programaren beharrizanen 

arabera. 
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• Helpdeskaren funtzioak eta zentroko ekipamendu eta sistema informatikoaren 

gorabeherak koordinatzea. 

• Bere jardun-eremuari esleitutako programak/proiektuak beren osotasunean 

kudeatzea. 

• Jarduketa-irizpideak eta -prozedurak betetzen direla bermatzea. 

• Eguneroko jarduera ezarritako irizpideen arabera koordinatzea eta gainbegiratzea. 

• Gorabehera konplexuenak konpontzea. 

• Esleitutako baliabideak eta bitartekoak optimizatzea. 

• Prozedurak ezartzen eta hobetzen laguntzea. 

• Programarako behar den informazioa lortzea eta testuak sortu eta, beharrezkoa 

bada, itzultzea. 

• Programaren eta informazioaren zabalkundea aktibatzea (webgunea, etab.). 

• Jardun-eremu espezifikoari esleitutako teknikarien edo administrarien lana 

koordinatu eta gainbegiratzea. 

• Bere koordinazioaren pean dauden pertsonei prestakuntza eta aholkularitza ematea. 

• Jarduerari lotutako harreman-sareak ezarri eta mantentzea erreferentziazko aditu 

bezala. 

• Gatazketan bitartekaritza-lana. 

• Komunikazio Sailarekin batera, zentroko programazioa eta proiektuak 

ezagutarazten laguntzea, arduradunak horretarako ezarritako funtzioak betez. 

• Arloaren/Sailaren aurrekontuaren definizioan parte hartzea, horretarako 

informazioa emanez. 

• Bere ataleko aurrekontua eguneratuta mantentzea eta jarraipenaren berri ematea 

arloko arduradunari edo buruari. 

• Diru-sarrerak eta gastuak kontabilizatu ahal dituzte. 

• Harremana izatea azpikontratatutako edo kanpoko zerbitzuaren solaskidearekin, 

egunez egun eta maila operatiboan. 

• Kanpotik ematen diren zerbitzuen jarraipena egitea eta gertatzen diren gorabeherak 

konpontzea. 

• Kudeaketari buruzko txostenak prestatzea, kanpotik ematen diren zerbitzuak 

kontrolatzeko. 

• Kontratazioko plegu teknikoak definitzen laguntzen duen informazioa aurkeztea. 

• Kontratu txikien kasuan, aurrekontuak eskatzea hornitzaileei eta hasierako 

balorazioa eta analisia egitea, kontratuak idaztea... 

• Zerbitzua hobetzeko proposamenak eta iradokizunak bideratu eta ezartzea. 

• Zerbitzua hobetzeko proposamenak eta iradokizunak egitea. 

• Azaldutakoez gain, lanpostuak beheragoko kategoriako erantzukizunak izan 

ditzake, arloaren antolakuntzaren arabera. 

 

 


