
 

EMPRESA PERFIL 
 

 
 

GIPUZKOAKO 
OSTALARITZA 
ELKARTEA 

OSTALARITZAKO LANGILEAK 
ZERBITZARIAK, SUKALDARIAK, LAGUNTZAILEAK, ELTZEZAINAK 
Betekizunak: Baloratu egiten da postu guztietan esperientzia edukitzea eta hizkuntzak jakitea, eta itxura ona 
edukitzea bezeroei arreta emateko postuetan. 
Eskaintza: Lanaldi osoko kontratu egonkorra 
 

HOTELETARAKO LANGILEAK 
PISUKO ZERBITZARIAK ETA HARRERAGILEAK 
Betekizunak: Baloratu egiten da postu guztietan esperientzia edukitzea eta hizkuntzak jakitea, eta itxura ona 
edukitzea bezeroei arreta emateko postuetan. 
Eskaintza: Lanaldi osoko kontratu egonkorra 
 

 

 

 
4 ELTZEZAIN 
Irun-Donostiako ostalaritza-talde baterako. 
Funtzioak: Tresnak, baxera eta lantokia garbitzea. Sukaldeko oinarrizko zereginetan laguntzea, behar denean. 
Betekizunak: Gutxienez urte 1eko esperientzia. 
Eskaintza: Kontratu mugagabea. Lanaldi osoa, lanaldi erdia eta apartekoak 

 

 
 

ALL4MOVIL 
TELEKOMUNIKAZIOAK 

3 AHOLKULARI KOMERTZIAL 
Zenbait konpainia dituzten enpresa eta partikularrei telefonian aholkatzeko. 
Funtzioak: Enpresa ezagutzera ematea eta bezeroa fidelizatzea. Egoera aztertzea eta alternatibak eskaintzea 
zenbait operadore nazionalekin, azterketa baten bidez (all4movil azterketa). Operadore onena hautatzen laguntzea 
eta kontratuak izapidetzea/kudeatzea. 
Betekizunak: Ikasteko eta hazteko gogoa. Bezeroarekin harremanetan egoteko trebetasun sozialak. Antolaketa eta 
komunikazio ona. Ahal dela, telefoniaren sektorea ezagutzea. Esperientzia komertziala. 
Eskaintza: 3tik 6 hilabeterako merkataritza-kontratua. Enpresak ordaindutako gizarte-segurantza. Etorkizunerako 
aukerak. 

 



 

 

 
TALDE LANGILEAK 
Hanburgesak eta entsaladak egiteko, garbitzeko, kutxarako, bezeroari arreta emateko. 
Betekizunak: Gutxienez 18 urte edukitzea. Taldean lan egiteko gaitasuna, lanerako prestasun osoa. 
Eskaintza: 3 hilabeteko aldi baterako kontratua. 

 

 

 

2 AHOLKULARI FINANTZARIO 
Funtzioak: Enpresa ezagutzera ematea eta bezeroa fidelizatzea. Egoera aztertzea eta alternatibak eskaintzea 
zenbait operadore nazionalekin, azterketa baten bidez (all4movil azterketa). Operadore onena hautatzen laguntzea 
eta kontratuak izapidetzea/kudeatzea. 
Betekizunak: Komunikazio-gaitasun handiak eta taldean eta bezeroari eta salmentari begira lan egiteko gaitasunak 
dituzten pertsona proaktiboak behar ditugu. DBHko gutxieneko ikasketak edo baliokidea, ahal dela erdi- edo goi-
mailako titulazioa, Ekonomian, Enpresan, ADEn, Kudeaketa komertzialean eta Marketinean… Erdi/goi-maila 
informatikan. Salmentan eta bezeroari arreta ematen ezagutzak eta esperientzia edukitzea baloratzen dira, eta baita 
produktu eta zerbitzu finantzarioak eta aseguratzaileak ezagutzea ere. 
Eskaintza: Merkataritza-kontratua. Karrera-plana. Prestakuntza enpresaren kargura. 

 
 

 

RINGANA 

BANATZAILE KOMERTZIALA 
Kosmetiko freskoko produktuetarako, nutrikosmetikarako eta nutrizio-osagaietarako. Produktu “berdeak”, beganoak 
eta begetarianoak; ontziratzeko, paketatzeko eta birziklatzeko sistema paregabea. 
Funtzioak: Enpresaren produktuak ezagutzera ematea (enpresa arduratzen da produktuak helmugara bidaltzeaz). 
Betekizunak: Bere helburuen bidez lan egin nahi duen pertsona antolatua. Lidergo-gaitasuna duena, 
komunikaziorako eta gizarte-harremanetarako trebetasunak eta espiritu ekintzailea. Informatikako eta sare 
sozialetako oinarrizko ezagutzak. 
Eskaintza: Lan autonomoa. 

 
 



 
 

 

GARBIKETAKO 10 LANGILE 
Hotelet eta kanpingetarako. 
Funtzioak: Logelak, bungalowak eta gune publikoak garbitzea eta prestatzea. Kalitate-kontrola. Bezeroekin 
harremanak edukitzea. 
Betekizunak: Ezinbestekoa frantsesa hitz egitea eta ulertzea. Asteburuetan prest egotea, 3 hilabeteko esperientzia, 
gidabaimena eta autoa. 
Eskaintza: Lanaldi osoko aldi baterako kontratua. Ekainean lanean hastea. 
 

OBRA ZIBILEKO / ERAIKUNTZAKO 5 LANGILE 
Funtzioak: Ofizialei laguntzea, materiala eta lanabesak prestatzea eta mugitzea, obra garbitzea  
Betekizunak: : 3tik 6 hilabetera bitarteko esperientzia, eta frantsesa hitz egitea eta ulertzea. 
Eskaintza: Aldi baterako kontratua lanaldi osoan. Berehala hastea. Hendaia-Donibane Lohizune. 
 

OBRA ZIBILEKO 5 OFIZIAL 
Mugatik gertu etxebizitza berrien eraikuntzan, errepide eta autobideetako lanetan eta zubien eraikuntzan-eta lan 
egiteko. 
Betekizunak: Hiru urteko esperientzia izatea; frantsesa hitz egitea eta ulertzea; gidabaimena eta autoa edukitzea 
Eskaintza: Lanaldi osoko aldi baterako kontratua. Berehala hastea. 
 

3 IGELTSERO/KOFRATZAILE 
Funtzioak: Zubiak muntatzea, errepideetako obrak, parkingak, asfaltatze-lanak. 
Betekizunak: 2 urteko esperientzia eta frantseseko ezagutzak. 
Eskaintza: Lanaldi osoko aldi baterako kontratua. Berehala hastea. 
 

 

 

EKOIZPENERAKO 10 LANGILE 
Funtzioak: Bizar-kentzeko lanak, prentsak erabiltzea, injekzioa, itsasketa, mantentze industriala, birbobinatzea, 
pistolaz margotzea… 
Betekizunak: Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketak industria arloan. 
Eskaintza: Aldi baterako kontratua, mugagabe izateko aukerarekin. 
 

2 BILTEGIZAIN  
Funtzioak: Biltegia antolatzea, sarrerak eta irteerak kudeatzea… 
Betekizunak: Industria alorreko goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketak eta orga jasotzailerako ziurtagiria 
edukitzea baloratuko da. 
Eskaintza: Aldi baterako kontratua, mugagabe izateko aukerarekin. 
 

 
 



 

PINTURAKO 2 LANGILE 
Funtzioak: Pistolaz margotzeko lanak. 
Betekizunak: Esperientzia edukitzea. 
Eskaintza: Aldi baterako kontratua, mugagabe izateko aukerarekin. 
 

POLIESTERREKO 5 LANGILE 
Funtzioak: Sektore kimikoan ekoiztea: Zuntzezko oihala moztea, erretxin plastikoa manipulatzea, materiala 
galdatzea, arrabolak erabiltzea, moldeekin lan egitea… 
Betekizunak: Egur-arotzerian eta esku-tresnen erabileran prestakuntza edukitzea. 
Eskaintza: Aldi baterako kontratua, mugagabe izateko aukerarekin. 
 

 

 

BILTEGIKO LANGILEAK / ORGALARIAK 
Donostia, Bergara eta Zestoa inguruko enpresetan lan egiteko. 
Betekizunak: Zamalanak egiten, picking lanak egiten, pisatzen, etiketatzen eta datuak sistema informatikoan sartzen 
esperientzia edukitzea. Orgak gidatzeko ziurtagiria indarrean. 
Eskaintza: Aldi baterako kontratua (lan pila denean, udan, oporretan…). Berehala hastea. 
 

PIEZA EGIAZTATZAILEAK 
Kutxazainak, apal betetzaileak, arrandegiko langileak, urdaitegikoak, okindegikoak… 
Betekizunak: Automobilgintzak batez ere piezak egiaztatzeko eta kontrolatzeko antzeko funtzioetan esperientzia 
duten pertsonak. Oinarrizko prestakuntza. 
Eskaintza: Aldi baterako kontratua (egun solteak). 
 

 

 2 BILTEGIZAIN  
Funtzioak: Eskariak hartzea, biltegia antolatzea eta biltegitik dendak hornitzea. 
Betekizunak: Gidabaimena eta antzeko esperientzia 
Eskaintza: Aldi baterako 2 hilabeteko kontratua. Lanaldi erdia. Uztailean hastea. 
 

2 SALTZAILE 
Funtzioak: Bezeroari arreta ematea, produktuak birjartzea eta kutxa. 
Betekizunak: Frantsea elkarrizketa-mailan jakitea eta antzeko esperientzia edukitzea. 
Eskaintza: Aldi baterako 2 hilabeteko kontratua. Lanaldi erdia. Uztailean hastea. 
 

 



 

MUNTAKETAKO 10 LANGILE 
Funtzioak: Kautxuzko/plastikozko piezak ekoiztea. 
Betekizunak: Erdi- edo goi-mailako lanbide-heziketa, Profesionaltasun-ziurtagiria edo industria-alorreko esparruren 
batean baliokidea. 
Eskaintza: 6 hilabeteko praktika-kontratua, eta jarraitzeko aukera. Lanaldi osoa, txandaka. Berehala hastea 
 

 

AGENCE ULISS 

ACCUEIL - STANDARDISTE  
Funtzioak: Harrera, turismo-informazioa, bezeroaren informazioa,... 
Betekizunak: Hirueleduna izatea: Frantsesa/Gaztelania/ingelesa. 
Eskaintza: Lanaldi partziala. 
 

 

 

EKOIZPENEKO 20 LANGILE 
Funtzioak: Izokin-azpilak egitea eta konplexutasun gutxiko ekoizte-lanak egitea. 
Betekizunak: Pertsona aktiboak, dinamikoak, taldean lan egiteko gaitasuna duenak eta behar adinako gaitasun 
fisikoa dauzkatenak. Diziplinatuak eta langileak. Ekoizte-lanetan esperientzia edukitzea baloratuko da. 
Eskaintza: Aldi baterako kontratua. Enpresa barruko lan-poltsa batean sartzeko aukera handiak. Irailean hastea. 
 

AKABERETAKO 5 LANGILE 
Funtzioak: Produktu amaitua etiketatzea, estutxetan sartzea eta paletetan jartzea. Konplexutasun gutxiko ekoizte-
lanak egitea (makina elikatu, nahasketak prestatu, …). 
Betekizunak: Pertsona aktiboak, dinamikoak, taldean lan egiteko gaitasuna duenak eta behar adinako gaitasun 
fisikoa dauzkatenak. Diziplinatuak eta langileak. Ekoizte-lanetan esperientzia edukitzea baloratuko da. 
Eskaintza: Aldi baterako kontratua. Enpresa barruko lan-poltsa batean sartzeko aukera handiak. Irailean hastea. 
 

 
 

BAICALL 
Telecomunicaciones 

KOMERTZIALA 
Telekomunikazioak zuzenean saltzeko egoitza-eremuan 
Betekizunak: Itxura ona eta jendetasuna. 
Hau eskaintzen da: Kontratu mugagabea. Soldata + komisioak. 
 

TELEFONIA - SALTZAILEA 
Funtzioak:  Jendeari arreta ematea eta mugikorrak eta osagaiak saltzea 
Betekizunak: Perfil komertziala, esperientzia edukitzea salmenta-postuetan eta elkarrizketa-mailako Euskara jakitea 
Hau eskaintzen da: Aldi baterako kontratua 



 

MER & GOLF 
APPART HOTEL 
 

RECEPTIONNISTE 
Funtzioak: Accueil phisique et telephonique client / Reservation / Information / Tenu Caisse. 
Betekizunak: Experience exigee en reception hoteliere. Bilingue Français – Espagnol. Basque souhaite 
Hau eskaintzen da: Saison ete 2018. De suite a fin Septembre-Octobre. 35 h hebdomadaire. Travail 
Samedi+Dimanche. Salaire 1498,50 € brut/mois. 
 

10 SERVICE ETAGE 
Funtzioak: Menage appartement en residence de tourisme. Travail extra pour mission. 
Betekizunak: 
Hau eskaintzen da: Journaliere selon activite etablissement. Juin-Juillet-Aout-Septembre-Octobre 
 

 
 

AITZOL ZUGASTI 
Asesoría 
gastronómica 

HOSTALARITZAKO PERSONALA 
Gastronomi aholkularitza behar da Gipuzkoako ostalaritzako establezimendu batzuetarako; perfil hauek eskatzen 
dira: 

ESTABLEZIMENDUKO ARDURADUNA 
SUKALDEBUIRUA 
MAITRE 
SUKALDEA 
ZERBITZARIA 
ELTZEZAINA 

 
Hau eskaintzen da: Zehaztu beharreko kontratua 
 

 

 

 

2 BANATZAILEAK 
Elikagaietako enpresa baterako. 
Funtzioak: Biltegian hasi, eskariak prestatzen bukatu, kamoia kargatu eta banatzera atera. 
Betekizunak: Frantsesa ezagutzea eta C gidabaimena edukitzea baloratuko dira, nahiz eta derrigorrezkoa ez den. 

Hau eskaintzen da: Mugagabe kontratua. 

 



 

 

Aldi baterako laneko enpresa batek pertsona serio eta konprometituak, erabateko prestasuna dutenak behar ditu bere 
bezeroentzako honako lan hauetarako:  
 

BILTEGIZAINAK 
Funtzioak: Material eta salgaiak hartzea, biltegiratzea, sartzea, gordetzea eta ateratzea eta material eta salgaien 
kalitatea kontrolatzea 
Betekizunak: Ezinbestekoa esperientzia, ibilgailua eta orgalari-baimena edukitzea. 
 

MEKANIZATUKO LANGILEAK 
Funtzioak: Kontrol numerikoko makinak erregulatzea (tornua, fresa, mandrinatzeko makina, ...) eta piezen egitea 
zaintzea. 
Betekizunak: Ezinbestekoa da esperientzia eta ibilgailua edukitzea. 
 

ZERBITZARIAK 
Funtzioak: Bezeroari zerbitzua eta arreta ematea; lan-eremuak, tresnak eta ekipoak prestatzea eta mantentzea; 
instalazioak jasotzea eta garbitzea (barra, mahaiak, terrazak…), fakturazioa eta kobrantza. 
Betekizunak: Ezinbestekoa da esperientzia eta ibilgailua edukitzea. 
 

GALDARAGILEAK 
Funtzioak: Soldadura piezak fabrikatzea eta muntatzea, planoak interpretatzea, sopletea erabiltzea, etab. 
Betekizunak: Ezinbestekoa da esperientzia eta ibilgailua edukitzea. 
 

GARBIKETAKO LANGILEAK 
Funtzioak: Bulego eta pabiloien garbiketa industriala. 
Betekizunak: Ezinbestekoa da esperientzia eta ibilgailua edukitzea. 
 

ARRAIN-MANIPULATZAILEAK 
Funtzioak: Arraina garbitzea, manipulatzea, sailkatzea, moztea, xerratan moztea, ontziratzea eta paletizatzea 
Betekizunak: Ezinbestekoa da esperientzia eta ibilgailua edukitzea. 
 

POLIESTERREKO LANGILEAK 
Funtzioak: Poliesterrezko piezak fabrikatzea, hondeatzea, inprimatzea, piezei oinarria eta laka ematea eta piezak 
lixatzea eta akabatzea 
Betekizunak: Ezinbestekoa da esperientzia eta ibilgailua edukitzea. 
 

FABRIKAKO LANGILEAK 
Funtzioak: Muntaketa kateetan lan egitea, piezak egiaztatzea, produkzio lanetan aritzea, etab. 
Betekizunak: Ezinbestekoa da esperientzia eta ibilgailua edukitzea. 
 

Eskaintza: Kasu guztietan, iraunaldi jakineko kontratua egitea 
 

 



 

ESKORGALARIAK – BILTEGIZAINAK 
Biltegian tona askoko karga paleteratuak eta paleteratu gabeak mugitzeko garraio eta logistika enpresan. 
Funtzioak:  Orga jasotzaile frontalak, portiko-garabia eta/edo pala kargatzailea  erabiltzea. Merkantzia kontrolatzea. 
Instalazioak egokitzea. 
Betekizunak: Pertsona aktiboak, taldean lan egiteko prest daudenak, trebeak eta orgako eta zubi-garabiko 
prestakuntza-ziurtagiriak dituztenak. Ezinbestekoa da antzeko funtzioetan esperientzia edukitzea eta karga astunak 
mugitzen ohituta egotea. Autoa, lantokira iristeko. Ordutegi-prestasuna eta berehala hasteko prest egotea. 
Eskaintza: Aldi baterako kontratua. Hiru txandako lanaldia. 
 

MAKINERIAKO MUNTATZAILEA 
Funtzioak: Makinen muntaketa mekaniko eta elektrikoa. Batik bat tailerrean martxan jartzea eta, aldizka, bezeroaren 
etxean (nazionala eta nazioartekoa). Tresneriak muntatzea. Matxurak konpontzea. Prentsen, artezgailuen, tornuen 
edo fresatzaileen kontsumigarriak aldatzea. 
Betekizunak: Pertsona antolatua, arduratsua eta langilea, ordutegi-malgutasuna duena. Mantenimenduko LH edo 
antzeko prestakuntza. Ezagutza mekanikoak eta elektrikoak. Pneumatikako eta hidraulikako ezagutzak baloratuko 
dira. Ezinbestekoa da gutxienez bi urteko esperientzia edukitzea antzeko postu batean. Berehala hasteko prestasuna. 
Autoa, lantokira iristeko. 
Eskaintza: Iraupen luzeko aldi baterako kontratua. Eskainitako postuaren araberako soldata. 
 

4 LUR - LANGILEAK 
Funtzioak: Produktuaren akabera eta haren mekanizatua, hartarako makineria egokia erabiliz. Margotzea, 
bernizatzea, lixatzea eta iztukatzea 
Betekizunak: Lan egiteko gogoa eta jarrera ona duten pertsonak. Gutxienez 2 urteko esperientzia egurraren 
fabrikazioaren sektorean, ahal dela, akaberetan. Txapista, igeltsero edo antzeko lanetan esperientzia edukitzea 
baloratu ahalko da. Prestasun osoa eta berehalakoa. Autoa, lantokira iristeko. Aukeran, bidaiatzeko prest egotea. 
Eskaintza: Iraupen luzeko aldi baterako kontratua. Lanaldia, goizeko eta arratsaldeko txandetan. 
 

OXIEBAKETAKO LANGILEAK 
Frantzian lan egiteko (Tarnos)  
Funtzioak: Plasma-makinaz txapa moztea. Esleitutako makina kontrolatzea. Fabrikazio-prozesuetan laguntzea. 
Betekizunak: Pertsona arduratsuak, lan egiteko gaitasuna dutenak, erabakiorrak, antolatuak eta joan-etorrietarako 
prest. Erdi- edo goi-mailako lanbide-prestakuntza Mekanizatuan edo antzekoan. Ezinbestekoa, oxiebaketa-makinekin 
esperientzia edukitzea. CNC makinen ezagutza. Zubi-garabi edo orga jasotzaileetako ziurtagiria baloratuko da. 
Lantokiaren inguruan edo Irun/Hendaia/Baionan bizitzea. Hobe frantseseko ezagutzak edukitea. Berehala hasteko 
prestasuna. 
Eskaintza: Iraupen luzeko aldi baterako kontratua. Lanaldi osoa. Zortzitik hamar ordura bitarteko txandak, dagozkion 
atsedenak eginda. Lanpostuarekin bat datorren ordainsaria. Berehala hastea. 
 
 



ARTEZTEKO MAKINAKO LANGILEA 
Siderometalurgia-sektoreko enpresa baterako. 
Funtzioak: Barruak artezteko ohizko makina zilindrikoarekin pieza bereziak arteztea. Piezak mekanizatzea, 
fabrikatzea, eta akabera ematea eta bizarrak kentzea. Esleitutako makina kontrolatzea eta elikatzea, eta piezak 
jasotzea. Programan aldaketak egitea. Fabrikazio-prozesuetan laguntzea. 
Betekizunak: Pertsona arduratsua, lan egiteko gaitasuna duena, erabakiorra, txukuna eta autonomiaz jarduteko gai 
dena. Erdi- edo goi-mailako lanbide-prestakuntza Mekanizatuan edo antzekoan. Ezinbestekoa, artezteko makinekin 
esperientzia edukitzea. Soldadura eta galdaragintzako ezagutzak baloratuko dira, eta, halaber, CNC tornuekin eta/edo 
fresatzaileekin edo ohizkoekin eta/edo planeagailuekin mekanizatzeko ezagutzak edukitzea.   Berehala hasteko 
prestasuna. 
Eskaintza: Iraupen luzeko aldi baterako kontratua. Lanaldi osoa. Lanpostuarekin bat datorren ordainsaria. 
 

FABRIKAZIOKO 2 LANGILE 
Funtzioak: Piezak mekanizatzea, fabrikatzea eta akabatzea eta piezei bizarrak kentzea; Esleitutako makina 
kontrolatzea eta elikatzea, eta piezak jasotzea. Produktu bukatua muntatzea. Tornu eta fresako fabrikazio-
prozesuetan laguntzea. 
Betekizunak: Pertsona arduratsua, lan egiteko gaitasuna duena, erabakiorra, txukuna eta ordenatua. Erdi- edo goi-
mailako lanbide-prestakuntza Mekanizatuan. Ezinbestekoa, metalgintzako sektorean esperientzia edukitzea. CNC tornu 
eta fresak edo tornu eta fresa arruntak erabiltzeko ezaupideak edukitzea baloratuko da. Berehala hasteko 
prestasuna. 
Eskaintza: Aldi baterako kontratua. Lanaldi osoa eta txandaka. 
 

POLIESTERRAREKIN JARDUTEKO LANGILEA 
Funtzioak: Poliesterrezko piezak fabrikatzea. 
Betekizunak: Lan egiteko gogoa eta jarrera ona edukitzea. Ezinbestekoa, sektorean gutxienez 6 hilabeteko 
esperientzia edukitzea. Berehala hasteko prest egotea. Autoa, lantokira iristeko. Joan-etorriak egiteko prestasuna 
baloratuko da. 
Eskaintza: Iraupen luzeko aldi baterako kontratua. Goizeko lanaldia. 
 

3 ARRAIN-MANIPULATZAILE 
Funtzioak: Arraina garbitzea eta manipulatzea hainbat kanpainatarako. 
Betekizunak: Antzeko postuetan esperientzia edukitzea. Berehalaxe hasteko eta ordutegi aldetik prestasuna. 
Ibilgailua edukitzea, lantokira joateko, eta elikagaiak manipulatzeko txartela edukitzea baloratuko da. 
Eskaintza: Iraupen luzeko aldi baterako kontratua. Fabrikan lan egitea, txandaka. Bete beharreko postuaren 
araberako soldata. 
 

ADMNINISTRARI LAGUNTZAILEA 
Irungo banaketa- eta fabrikazio-enpresa bateko Erosketa departamenturako. 
Funtzioak: Erosketako eta salmentako fakturak sartzea. Zamak eta garraioa kontratatzea, koordinatzea. Albaranak 
eta jarraipena. Gorabeherak. Bezeroak eta hornitzaileak. Dokumentazio artxiboa. 



Betekizunak: Pertsona zorrotza, txukuna, taldean lan egiteko gaitua, parte-hartzailea eta erabakiorra. Unibertsitateko 
prestakuntza LADE mailan edo antzekoan. Ezinbestekoa, frantsesa jakitea elkarrizketetarako, irakurtzeko eta idazteko. 
Antzeko postuan esperientzia edukitzea, ahal dela banaketa-, garraio-, logistika- edo industria-enpresetako 
erosketako departamentuetan. Office informatika. Ezinbestekoa Excel eta posta elektronikoa menderatzea. 
Eskaintza: Profesional-talde sendo batean sartzea. Prestakuntza enpresaren kargura. Kontratu mugagabea, proba 
aldia pasa eta gero. Lanaldi osoa. Berehala hastea. Lanpostuarekin bat datorren ordainsaria. 
 

ADMINISTRARIA 
Logistika/Hornikuntza/Erosketa arlorako. 
Funtzioak: Ekoizpen-plantetarako materialen logistika eta hornikuntzako administrazio-prozesuetan laguntzea. 
SAP/R3-ko ERP erabiltzea, batez ere salmenta moduluan (SD). Albaranak, kontsumo-aginduak, espedizioak, 
etiketak-eta sortzea. 
Betekizunak: Pertsona autonomiaduna, azkarra, antolatua, ekoizpen-sailetan, batik bat industrialetan, jarduten 
dakiena. Administrazioko LH prestakuntza, LADE edo antzekoa edo Ingeniaritzaren bat. Ezinbestekoa SAP ezagutza 
eta esperientzia egiaztagarria erosketa-, ekoizpen- edo salmenta-moduluetan. Ezinbestekoa, ingelesa jakitea eta 
ibilgailua edukitzea lantokira iristeko. Office informatika. Alemana baloratuko da. Berehala hasteko prestasuna. 
Eskaintza: Berehala sartzea enpresa-talde garrantzitsu batean. Garatze- eta sustatze-plana. Iraupen luzeko aldi 
baterako kontratua. Lanaldi osoa eta zatitua. Eskainitako postuaren araberako soldata. 
 

MANTENTZE LANETAKO TEKNIKARIA  
Funtzioak: Esleitutako instalazioak mantentzeko lan mekanikoa eta elektrikoa eta matxura elektrikoak konpontzea. 
Matxura mekanikoetan laguntzea. Tresneria muntatzea. Kontsumigarriak aldatzea. 
Betekizunak: Pertsona arduratsua eta langilea, ordutegi-malgutasuna duena. Goi-mailako lanbide-prestakuntza 
Mantentze-lanetan, eta ezagutza mekaniko eta elektrikoak. Pneumatikako eta hidraulikako ezagutzak baloratuko dira. 
Gutxienez bi urteko esperientzia edukitzea antzeko postu batean. Euskara. Autoa, lantokira iristeko. Berehala hasteko 
prest egotea. 
Eskaintza: Aldi baterako kontratua (iraupen luzeko baja ordeztea). Gerora jarraitzeko benetako aukera. Postuaren 
araberako soldata. 
 

 

 

KAFETEGIKO PERTSONALA 
Funtzioak: Bezeroei arreta ematea eta kafeak prestatzea 
Betekizunak: Pertsona atsegina, sinpatikoa eta azkarra bezeroei arreta ematerakoan 
Hau eskaintzen da: Lanaldi partzialeko aldi baterako kontratua (hilean 35 ordu). Soldata gordina: 591,72€ 
 

PIZZAGILEAK 
Funtzioak: Pizzak egitea, telefonozko arreta, kutxa, etab .……. 
Betekizunak: Pertsona dinamikoak, taldean lan egiteko gaitasuna eta ikasteko gogoa dutenak. 
Hau eskaintzen da: Lanaldi partzialeko aldi baterako kontratua (hilean 35 ordu). Soldata gordina: 190,50€ 
 



 BANATZAILEAK 
Funtzioak: Ekitaldi puntualetan pizzak egitea eta banatzea. 
Betekizunak: Pertsona dinamikoak, taldean lan egiteko gaitasuna eta ikasteko gogoa dutenak. 
Hau eskaintzen da: Lanaldi partzialeko aldi baterako kontratua (hilean 80 ordu eta 60 ordu). Soldata gordina: 
428,65€ eta 322,81€ 
 

 

 

 

TEKNIKARIA (Laguntza Teknikoa, Frantzia)  
Funtzioak: Instalazio berriak martxan jartzea. Bezeroekin hitzartutako mantentze-kontratuetatik eratorritako azterketa 

teknikoak. Barneko eta kanpoko bezeroak prestatzea. Telefono bidezko laguntza teknikoa. Asteburuetan guardiak 

egitea. Erreklamazio teknikoak kudeatzea eta haien jarraipena egitea, geroko neurri zuzentzaileak koordinatuz. 

Betekizunak: Ingeniaritza Teknikoa edo LH2; Elektronika-Informatikako adarra hobesten da. Bezeroari orientabidea 

ematea. Lana antolatzeko eta lehenesteko gaitasuna. Erabiltzaile mailako Ofimatika. Prestasun osoa bidaiatzeko, 

Asteburuetan laguntza teknikorako txandak egiteko prestasuna (telefonoa). B1 gidabaimena. Erdi-, goi-mailako 

ingelesa. Goi-mailako frantsesa, Frantzian laguntza teknikoa emateko. 

Hau eskaintzen da: Aldi baterako kontratua gehi behin betikoa. 
 

TEKNIKARIA (Laguntza Teknikoa)  
Funtzioak: Instalazio berriak martxan jartzea. Bezeroekin hitzartutako mantentze-kontratuetatik eratorritako azterketa 

teknikoak. Barneko eta kanpoko bezeroak prestatzea. Telefono bidezko laguntza teknikoa. Asteburuetan guardiak 

egitea. Erreklamazio teknikoak kudeatzea eta haien jarraipena egitea, geroko neurri zuzentzaileak koordinatuz. 

Betekizunak: Ingeniaritza edo LH2; Elektronika-Informatikako adarra hobesten da; azken 5 urteetan amaitua.  

Hau eskaintzen da: Aldi baterako praktiketako kontratua 
 

CUSTOMER SERVICE FRANTZIA 
Funtzioak: Bezeroari arreta ematea. Eskariak egiaztatzea, hartzea, prozesatzea eta jarraipena egitea bezeroari 

eman arte, eta beste departamentu inplikatuekin koordinatzea. Salmentako arduradunei eta sare komertzialari 

laguntzea eta haiekin kolaboratzea, prozesuak eta baliabideak optimizatuz. Bezeroei salmenta-prozesuaz 

informatzea. Entrega-epeen jarraipena egitea. Fakturazioa. Erreklamazioen eta itzulketa ez teknikoen jarraipena, 

kudeaketa. Abonamenduak kudeatzea. Garraiolariekin koordinatzea eta beharrezko dokumentazioa kudeatzea. 

Betekizunak: ADE, Diplomatura, ISSA edo Goi-mailako LH, Administrari-Komertzialaren adarrean. Lana antolatzeko 
eta lehenesteko gaitasuna. Taldean lan egiteko eta telefonoz komunikatzeko gaitasuna. Jendetasuna. Erabiltzaile 
mailako Ofimatika. Nazioarteko merkataritzari eta dokumentu-kredituak kudeatzeari buruzko ezaupideak. Goi-mailako 
frantsesa. Baloratu egingo da erdi-mailako ingelesa edukitzea. 
Hau eskaintzen da: Aldi baterako kontratua gehi behin betikoa. 
 



 

 

GARBIKETARAKO/HARRERARAKO PERTSONA BAT 
Apartamentu turistikoetarako. 
Funtzioak: Apartamentuak garbitzea eta prestatzea. Bidaiariei harrera egitea dagokion lekuan. Lanpostuaren 
berezko beste funtzio batzuk. 
Betekizunak: Pertsona arduratsua, langilea, arina eta hezia. Astelehenetik igandera lan egiteko prestasuna, egun 
libreak txandaka hartuta. B1 gidabaimena eta ibilgailua edukitzea. Hondarribiako eta/edo Bidasoko eskualdekoa 
izatea hobesten da. 
Hau eskaintzen da: Aldi baterako kontratua. 
 

 

 

 

2 ZERBITZARI 
Funtzioak: Barra eta aretoa. 
Betekizunak: Lanerako gogoa. Kontuan hartuko da hizkuntzak jakitea eta gutxienez 6 hilabeteko esperientzia 
edukitzea. 
 

2 SUKALDARI 
Betekizunak: Kontuan hartuko da ezagutzak edukitzea eta enpresaren erabaki estrategikoetan parte hartzeko aukera 
ematen da. Gidabaimena eta ibilgailua edukitzea gomendatzen da. 
 

2 MONITORE ABENTURA PARKE BATERAKO 
Funtzioak: Harrera egitea, breefing-a egitea eta bezeroei laguntzea hainbat jardueratan. Ekipoak eta instalazioak 
behar bezala erabiltzen direla kontrolatzea eta errebisatzea, une orotan bezeroaren segurtasuna bermatuz. Bezeroari 
entzutea eta bere esperientzia ahalik eta atsegina izan dadila ahalbidetzea. Egingo diren jarduerak: tirolinak, 
pendulua, arborismoak, hipika, jaitsiera bizikletan, segway ibilaldiak. 
Betekizunak: Ezinbestekoak: prestakuntza, esperientzia kontrastatua eta euskara. Ingelesez eta frantsesez jakitea 
kontuan hartuko da. Gidabaimena eta ibilgailua edukitzea gomendatzen da. 
 

2 HARRERA-LANGILE 
Funtzioak: Resort eta Abentura parkearekiko informazioa ematea. Sarreren salmenta. Jardueren, alojamenduen eta 
jatetxeen erreserbak kudeatzea. Bezeroari arreta ematea. Check in eta check out. 
Betekizunak: Pertsona arduratsuak, ikasteko gogoa dutenak, saiatuak eta oso sinpatikoak behar ditugu. 
Ezinbestekoa da euskara maila altua edukitzea. Ingeles eta frantses maila ertaina edo altua edukitzea kontuan 
hartuko da. Gidatzeko baimena eta ibilgailua edukiz gero, hobe. 
 
Kasu guztietan 3 hilabeteko aldi baterako kontratua eskaintzen da, beste 3 hilabetez luza litekeena. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lan eta prestakuntza arloko aholkularitza eta orientazioa 
Ikaskuntzaren eta prestakuntza ibilbideen gaineko gaiei buruzko 

bitartekotza zerbitzua 
Enplegu-zentroa 

Lan-arloko bitartekotza eta enpresako praktiken kudeaketa 
LANBIDEk baimendutako enplegu-agentzia (zk.: 160000045) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


