
Empresa Oferta Perfil

INTERLAN

ZERBITZARIA

Enpresak zerbitzariak behar ditu.
Funtzioak: zerbitzari kualifikatu bat bilatzen dugu komandak hartu eta janaria eta edaria bezeroei zerbitzatzeko.
Baldintzak: urte bateko esperientzia frogagarria.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

INTERLAN

ELTZEZAINA

Enpresak marmitoiak behar ditu.
Funtzioak: marmitoi bat bilatzen dugu sukaldeko gelak eta tresnak ordenatzeko eta egoera higieniko ezin hobean 
mantentzeko.
Baldintzak: urte bateko esperientzia frogagarria.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

INTERLAN

SUKALDARIA

Enpresak sukaldariak behar ditu.
Funtzioak: sukaldari profesional bat bilatzen dugu janaria prestatzeko sukaldeburuaren zehaztapen zehatzei 
jarraituz. Estazioak beharrezko produktu guztiekin antolatzea eta hornitzea. Zerbitzurako janaria prestatzea.
Baldintzak: urte bateko esperientzia frogagarria. Sukaldaritzako hainbat metodo, osagai, tresneria eta prozedura 
ezagutzea.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

INTERLAN

SUKALDARI LAGUNTZAILEA

Enpresak sukaldeko udalak behar ditu.
Funtzioak: sukaldari laguntzaile bat bilatzen dugu sukaldean platerak prestatzen laguntzeko. Ohiko sukaldaritza-
lanak egingo ditu, hala nola urtaroak eta osagaiak antolatzea, janaria errezetei jarraituz prestatu ahal izateko.
Baldintzak: urte bateko esperientzia frogagarria. Arduraduna.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

RANDSTAD

ONTZIRATZEKO LANGILEA

Enpresak ontziratzeko langileak behar ditu.
Funtzioak: lan-poloarekin lotutako zereginak egitea.
Baldintzak: txandaka lan egiteko prest egotea. Hilabeteko kontratua, lanpostuko prestakuntzarako.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.
Azokara joan aurretik Randstanden alta ematea gomendatzen da.

RANDSTAD

TRAFIKOKO ADMINISTRARIA

Enpresak pertsonak behar ditu trafikoko langileentzat.
Funtzioak: enpresaren jardunarekin lotutako zereginak egitea.
Baldintzak: logistikari eta garraioari buruzko prestakuntza, nazioarteko merkataritza, ni antzekoa.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua, ikorporazioa egiteko aukerarekin.
Azokara joan aurretik Randstanden alta ematea gomendatzen da.



RANDSTAD

ORGA BIDEZKO ELIKADURAKO 
LANGILEA

Enpresak langileak behar ditu elikadura-biltegirako.
Funtzioak: eskaerak prestatzeko, garbitzeko eta eskorga maneiatzeko lanak egitea.
Baldintzak: orga-txartela indarrean. Erabilgarritasun osoa. Gaueko txandak egiteko prestasuna.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua, ikorporazioa egiteko aukerarekin.
Azokara joan aurretik Randstanden alta ematea gomendatzen da.

RANDSTAD

OSTALARITZAKO LANGILEAK

Enpresak ostalaritzarako langileak behar ditu.
Funtzioak: ostalaritzako plantillan laguntzea.
Baldintzak: zerbitzariak: bezeroarentzako arreta. Sukaldaria: eguneko platerak prestatzea. Harreragileak: 
bezeroarentzako arreta.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua, ikorporazioa egiteko aukerarekin.
Azokara joan aurretik Randstanden alta ematea gomendatzen da.

RANDSTAD

SOLDATZAILEA ROBOT ETA 
ESKUZKOA

Enpresak soldatzaile bat behar du.
Funtzioak: Soldadura-roboten bidezko soldadura eta eskuliburuak sektore siderometalurgikoko enpresa 
garrantzitsurako.
Betekizunak: soldaduran egiazta daitekeen esperientzia. 3 txandatan lan egiteko prestasuna.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua, ikorporazioa egiteko aukerarekin. Lanaldi zatitua.
Azokara joan aurretik Randstanden alta ematea gomendatzen da.

RANDSTAD

TELEFONIA-SUSTATZAILEA

Telefonia-sustatzaile bat behar da.
Funtzioak: produktuen aurkezpena eta erakustaldia egitea, salmenta egitea, kobrantzatik produktua entregatu arte, 
eta eskaerak biltzea.
Baldintzak: B txartela eta norberaren autoa izatea. Jendearen dohaina.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua, ikorporazioa egiteko aukerarekin. Lanaldi zatitua.
Azokara joan aurretik Randstanden alta ematea gomendatzen da.

RANDSTAD

SALTOKIKO KUDEATZAILEA

Saltokia kudeatzeko pertsona bat behar da.
Funtzioak: txostenak egitea. Bisita komertzialak egitea. Bezeroei aholkuak ematea eta bezeroak leial bihurtzea.
Baldintzak: garraio sektoreko enpresetan esperientzia izatea. Orga-txartela indarrean.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.
Azokara joan aurretik Randstanden alta ematea gomendatzen da.

RANDSTAD

METALAREN SEKTOREAN 
MUNTATZEKO LANGILEAK

Metalaren sektoreko muntaketako langileentzako langileak behar dira.
Funtzioak: piezak muntatzea. Berrikustea eta egiaztatzea.
Baldintzak: erdi-mailako edo goi-mailako LH edozein industria-adarretan eta 3 txandatan lan egiteko prestasuna.
Eskaintzen da: aldi baterakoa.
Azokara joan aurretik Randstanden alta ematea gomendatzen da.



RANDSTAD

ESKORGA-GIDARIA

Garraio-sektorerako biltegirako langileak behar dira.
Funtzioak: kamioien zamalanak, taldekatzea, karga osoak.
Baldintzak: garraio sektoreko enpresetan esperientzia izatea. Orga-txartela indarrean.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua, jarraitzeko aukerarekin.
Azokara joan aurretik Randstanden alta ematea gomendatzen da.

TELEPIZZA

PITZA BANATZAILEA

Telepizzak langileak eskatu ditu motozikletan banatzeko.
Funtzioak: telefono bidezko arreta eta pizza-banaketa.
Baldintzak: lan egiteko gogoa, erantzukizuna eta talde-lana duen jendea.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

APR BAYONNE

KRISTAL GARBITZAIEAK

Erresidentzietarako pertsonak eskatzen dira.
Funtzioak: egoiliarrentzako arreta soziosanitarioa.
Baldintzak: mendeko pertsonentzako arreta soziosanitarioko PZ gizarte-erakundeetan/etxean; erizaintzako zainketa 
osagarrietako teknikaria (edo antzekoak), salbuespenezko gaikuntza edo behin-behineko gaikuntza.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

APR BAYONNE

GARBITZAILEAK

Enpresaren funtzioa: eraikinak, lokalak eta bulegoak garbitzeko zerbitzuak.
Enpresak bulegoak, komunak eta lokalak garbitzeko langileak behar ditu.
Funtzioak: xurgagailua pasatzea, hautsa kentzea, zoruak eta bainuak garbitzea, etab.
Baldintzak: antzeko esperientzia izatea, ibilgailua balioestea eta frantsesa jakitea
Eskaintzen da: lanaldi partzialeko kontratua. Zure ordutegira egokituta.

ZAINTZEN

GERIATRIAKO LAGUNTZAILEA

Erresidentzietarako pertsonak eskatzen dira.
Funtzioak: egoiliarrentzako arreta soziosanitarioa.
Baldintzak: mendeko pertsonentzako arreta soziosanitarioko PZ gizarte-erakundeetan/etxean; erizaintzako zainketa 
osagarrietako teknikaria (edo antzekoak), salbuespenezko gaikuntza edo behin-behineko gaikuntza.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

ZAINTZEN

GARBITZAILEAK

Pertsonak eskatzen dira leku publikoetan garbiketa egiteko.
Funtzioak: udal bulegoak eta eraikin publikoak garbitzea.
Baldintzak: bulegoak, kirol-instalazioak eta abar garbitzen urtebeteko esperientzia izan behar da aldez aurretik.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

ZAINTZEN

ETXEKO LAGUNTZAILEA

Etxez etxeko laguntzarako pertsonak eskatzen dira.
Funtzioak: etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren erabiltzaileentzako arreta soziosanitarioa.
Baldintzak: mendeko pertsonentzako arreta soziosanitarioko PZ gizarte-erakundeetan/etxean; erizaintzako zainketa 
osagarrietako teknikaria (edo antzekoak), salbuespenezko gaikuntza edo behin-behineko gaikuntza.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.



MAREI AZAFATAS

INFORMAZIO TURISTIKOA ETA 
GIDA

Enpresak hainbat pertsona eskatu ditu turismo-informazioa eta gida jasotzeko.
Funtzioak: turismoaren berri ematea eskualdean, Pasaian, Hondarribian, Iirunen, Astigarragan, etab.
Baldintzak: euskara, frantsesa, ingelesa eta gaztelania jakitea.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

FCC

GARBITZAILEA ETA GIDARIA

FCCk pertsona bat eskatzen du espazio publikoak garbitzeko eta beste bat makinekin garbitzeko.
Funtzioak: espaloiak eta oinezkoentzako eremuak ekortzeko makina mekanikoak. Txorkoak, hustubideak, 
inbornalak, saretak, bide-arekak, orubeak, paperontziak, bankuak eta edukiontziak eskuilaz garbitzea. Haize-
makina bidezko garbiketa. Edukiontzien gainezkatzeak, gorozkiak eta bide publikoko hondakinak biltzea, 
paperontziak hustea.
Baldintzak: ekimena duen pertsona. Aldez aurreko esperientziarik behar ez bada, espazio publikoak garbitzeko 
prestakuntza espezifikoa baloratuko da. Gidabaimena, eta C edo CAP motako gidabaimena edukitzea baloratuko 
da.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

ALCAMPO

HARAKIN LAGUNTZAILEA

Eskualdeko merkataritza-azalerak langileak eskatzen ditu arrandegirako.
Enpresa
Funtzioak: salmahaian bezeroari arreta emateko eta saltzeko zuzeneko lanak, baita produktua saltzeko prestatzea 
eta birjartzea ere (mozketa, ontziratzea, etab.).
Betekizunak: izaera komertziala duen pertsona, bezeroarenganako orientazio argia, erantzukizuna eta 
planifikatzeko eta antolatzeko gaitasuna. Frantsesa eta euskara hizkuntzen esperientzia eta ezagutza baloratzen 
dira.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

ALCAMPO

ARRANDEGIKO 
LAGUNTZAILEAK

Eskualdeko merkataritza-azalerak langileak eskatzen ditu arrandegirako.
Enpresa
Funtzioak: salmahaian bezeroari arreta emateko eta saltzeko zuzeneko lanak, baita produktua saltzeko prestatzea 
eta birjartzea ere (mozketa, ontziratzea, etab.).
Betekizunak: izaera komertziala duen pertsona, bezeroarenganako orientazio argia, erantzukizuna eta 
planifikatzeko eta antolatzeko gaitasuna. Frantsesa eta euskara hizkuntzen esperientzia eta ezagutza baloratzen 
dira.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

ALCAMPO

KUTXAKO LANGILEAK

Eskualdeko merkataritza-azalerak kutxako langileak eskatzen ditu.
Funtzioak: bezeroarentzako zuzeneko arreta, produktuak kobratzea, zalantzak eta gorabeherak argitzea eta kutxa 
kontatzea.
Baldintzak: presentzia ona eta bezeroarenganako orientazioa. Frantsesa eta euskara hizkuntzen esperientzia eta 
ezagutza baloratzen dira.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.



ALCAMPO

APAL-BETETZAILEA

Eskualdeko merkataritza-azalera soliita pertsonala birjartzeko.
Funtzioak: bezeroarentzako arreta zuzena, produktuak birjartzea, eskorga maneiatzea...
Baldintzak: presentzia ona eta bezeroarenganako orientazioa. Frantsesa eta euskara hizkuntzen esperientzia eta 
ezagutza baloratzen dira.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

ALCAMPO

PRODUKTU FRESKOETARAKO 
LANGILEAK

Eskualdeko merkataritza-azalera soliita pertsonala, produktu freskoa lehortzen laguntzeko.
Funtzioak: bezeroarentzako harrera, arreta eta salmenta, produktuak jarri, paketatu eta birjartzea salmenta eta 
erreserben arloan.
Baldintzak: presentzia ona eta bezeroarenganako orientazioa. Frantsesa eta euskara hizkuntzen esperientzia eta 
ezagutza baloratzen dira.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL W/ZITAP SL

BILTEGIKO LANGILEA

Eskualdeko enpresak biltegirako langileak behar ditu.
Funtzioak: eskaerak prestatzea, salgaiak jasotzea, eskaerak muntatzeko pickinga, biltegiko produktuak birjartzea, 
paketatzea eta paketeak bidaltzea.
Baldintzak: orgatilen txartela eta urtebeteko esperientzia.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL W/ZITAP SL

ZERBITZARIA

Eskualdeko enpresak zerbitzariak behar ditu.
Funtzioak: Mahaiak prestatzea, bezeroei harrera egitea eta esertzea, eskaerak hartzea, eskaera zerbitzatzea, 
kontuak prestatzea, arazoak konpontzea, jendearen dohaina, mahaia eta barra garbitzea.
Baldintzak: ostalaritzan, jendearen dohainean, berehala lanean hasteko moduan, eta abar, froga daitekeen 
esperientzia zabala.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL W/ZITAP SL

SOLDATZAILEA ETA 
MUNTATZAILEA

Zitap, aldi baterako laneko enpresa, soldatzaile eta muntatzaile bila dabil.
Funtzioak: metalezko egituren, hodien eta abarren soldatzailea eta muntatzailea.
Betekizunak: Autonomia, zintzotasun eta osotasun handiko pertsona antolatua. 20 orduko lanbideen bidezko 
prestakuntza eta 60 orduko eraikuntzako prestakuntza.
Eskaintzen da: lan-poltsa. Aldi baterako kontratua.

EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL W/ZITAP SL

KARROZARIAK

Eskualdeko enpresak karrozerak behar ditu
Funtzioak: ibilgailuen karrozari gisa esperientzia izatea, kolpeak, kalteak edo matxurak konpontzen esperientzia 
izatea karrozerietan. Karrozeriak eta pintura muntatzea eta desmuntatzea
Betekizunak: Autonomia maila altua duen pertsona antolatua.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua. Berehala lanean hastea.



EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL W/ZITAP SL

ZUBI-GARABIKO LANGILEA

Eskualdeko enpresak zubi-garabiko langile bat behar du.
Funtzioak: orga jasotzailea duen materiala kargatzea eta deskargatzea. Materiala biltegian mugitzea.
Baldintzak: eskorga-txartela beharrezkoa da. Zubi-garabiaren txartela behar da. Antzeko lanpostuan eta inguruko 
egoitzan izandako esperientzia baloratzen da.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua, lanaldi osoa. Berehala lanean hastea.

EMPRESA DE TRABAJO 
TEMPORAL W/ZITAP SL

PLASTIKOA INJEKTATZEKO 
TEKNIKARIA

Eskualdeko enpresak produkzio-langileak behar ditu.
Funtzioak: produkzio-katearen parte-hartzea, produktuak etiketatzea, paletak mobilizatzea eta produktua 
erretraktilatzea.
Baldintzak: txandetan lan egiteko prest egotea, antzeko lanpostuan izandako esperientzia baloratuko da, zonan 
bizitzea baloratuko da, pertsona autonomoa eta antolatua.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua, elikadura-hitzarmenaren araberako soldata. Berehala lanean hastea.

RESTAURANT : COTÉ 
PLAGE

OSTALARITZAKO 
PROFESIONALAK

Enpresa frantsesak zerbitzari 1 – Sukaldari 1 – Marmito 1 eskatzen du.
Zereginak: zerbitzaria: arreta eta ordena, frantsesa/Sukaldaria: entsaladak eta postreak prestatzea/Marmitona: 
platerak garbitu eta gorde.
Baldintzak: talde-lana. Esperientzia baloragarria.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.
EZIN DA AIZREKIN KONTRATATU

ING NATIONALE 
NEDERLANDEN

MERKATARITZA-EXEKUTIBOA

Eskualdeko enpresak bi merkataritza-exekutibo klikatu ditu.
Funtzioak:: bezeroen bilaketa eta leialtasuna. Finantza-zerbitzuak merkaturatzea. Garapen pertsonalizatuko karrera 
profesional jarraitu eta programatuaren plana.
Baldintzak: espiritu komertziala, garapen profesionalerako anbizioa, proaktibitatea, komunikazio-dohain handiak, 
taldean lan egiteko gaitasuna eta bezeroarenganako orientazioa, jendearen dohaina. Informatikako maila 
ertaina/altua. Horretan, batez ere erdi-mailako edo goi-mailako titulazioa duten gutxieneko ikasketak, batez ere 
ekonomikoak, enpresakoak, komertzial- eta marketin-kudeaketakoak.
Eskaintzen da: prestakuntza homologatua, hasierakoa eta etengabea ekintzailetzaren kontura. Oso lehiakorrak 
diren diru-sarrera aktraktiboak. Finkoa + gehigarriak.



ING NATIONALE 
NEDERLANDEN

EKIPOEN KUDEATZAILEA

Eskualdeko enpresak bi ekipo-kudeatzaile klikatu ditu.
Funtzioak: emandako zerbitzuen kalitatea, produktibitatea eta gogobetetasuna bermatzea. Taldearen jarduera 
gainbegiratzea, emaitzak neurtuta, eguneroko lana planifikatuta eta ekintza-planak ezarrita.
Baldintzak: profesional proaktiboak bilatzen ditugu, komunikazio-dohain handiak eta lidergoa dituztenak, taldean 
lan egiteko gaitasuna dutenak eta bezeroari orientazioa ematen diotenak.
Merkataritza-ekipoen kudeaketan izandako esperientzia eta merkataritza-esperientzia baloratuko dira, ahal dela 
aseguru- eta finantza-sektoreko ezagutzekin. Ikasketak: DBHko gutxienekoa edo baliokidea. Ahal dela, erdi-
mailako edo goi-mailako tituluduna, ahal dela, arlo ekonomikoko, enpresa-arloko edo merkataritza-kudeaketako eta 
marketineko tituluduna. Maila ertaineko informatika.
Eskaintzen da: finkoa + gehigarriak.

MARMOLES OIASSO

PEOI ARRUNTA

Eskualdeko enpresak peoi arrunta behar du.
Funtzioak: akabera-lanak eskuzko erremintekin eta laguntza-lanak instalazioetan.
Baldintzak: B1 txartela eta ikasteko jarrera.
Eskaintza: 6 hilabete, jarraitu beharreko aukerarekin.

E. LECLERC

MECANICIEN (H/F)

E.LECLERC sollicite personnes pour le supermarché dans les profils Mécanicien auto (Saint-Jean-de-Luz) - 
Réceptionnaire auto (Saint-Jean-de-Luz) - Responsable centre-auto (Saint-Jean-de-Luz):
Les fonctions:Fonctions du poste
Prérequis : Doit parler français.
Offre: CDI & CDD.
AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA. AUCUNE ATTENTION PRÉALABLE NE SERA 
APPORTÉE À CETTE SOCIÉTÉ. LE CV SERA DISPONIBLE À LA RÉCEPTION.

E. LECLERC

PERSONNEL DE 
SUPERMARCHE

E.LECLERC sollicite personnes pour le supermarché dans les profils suivants:
Employés libre service (rayon frais et produits de grandes consommations) - Boucher - Primeur / employé rayon 
fruits & légumes - Poissonniers - Charcutier - Pizzaïolo - Employés libre service (rayon frais et produits de grandes 
consommations) - Technicien de maintenance - Agent de voyage.
Obligatoire: La maîtrise du français est indispensable.
Offre: CDI & CDD.  AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA. AUCUNE ATTENTION PRÉALABLE 
NE SERA APPORTÉE À CETTE SOCIÉTÉ. LE CV SERA DISPONIBLE À LA RÉCEPTION.

KIABI

EHUNGINTZAKO SALTZAILEA

Eskualdeko enpresariek bi saltzaile behar dituzte arropa-dendarako.
Funtzioak: bezeroak hartzea, artatzea, aholkatzea eta fidelizatzea. Bilduma dendan aurkeztea. Dendaren bizitzan 
parte hartzea, ondo funtziona dezan lagunduz.
Baldintzak: goi Mailako Heziketa Zikloa - Merkataritza eta Marketina. Urtebeteko esperientzia. Eskualdean bizitzea.
Eskaintzen da: aldi baterako ontratua.



KATEA LEGAIA

PRODUKZIOKO LANGILEA

Eskualdeko enpresak bi proukzio langile behar ditu.
Funtzioak: eskuzko muntaia desberdinak egitean datza. Zutik lan egiten da, bi urteko trebetasun handia eta 
irizpidea eskatzen ditu.
Baldintza: % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna. Bi urteko trebetasuna eta koordinazioa, bi hankakoa, ikusmen-
zorroztasuna. Pertsonak autonomoa izan behar du eta irizpidea izan behar du. Ez da beharrezkoa tailerretan 
esperientzia izatea.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

KATEA LEGAIA

GARBIKETAKO LANGILEA

Eskualdeko enpresak 4 pertsona behar ditu garbiketarako.
Eginkizunak: bulegoak eta enpresak garbitzea. Garbiketako makineriarekin aurretik izandako esperientzia 
baloratuko da.
Baldintzak: % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna. Ez da beharrezkoa aurretik esperientziarik izatea.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

BOUTIQUE JECA/BOST 
WOMAN

EHUNGINTZAKO SALTZAILEA

Eskualdeko enpresak bi dendari behar ditu ehun-dendarako.
Funtzioak: jendearentzako arreta, eguneko birjarpen-salmenten kudeaketa, enpresaren prestakuntza.
Reauisitos: pertsona dinamikoa, aktiboa, ehun-merkataritzan esperientzia.
Eskaintzen da: mugagabea.

BOUTIQUE JECA/BOST 
WOMAN

MARKETIN

Eskualdeko enpresa batek pertsona bat behar du ehungintzako lokal baten web-orria mantentzeko eta kudeatzeko.
Funtzioak: web orria mantentzea, irudiak egitea, sare sozialak elikatzea, eskaerak eta bidalketak kudeatzea.
Reauisitos: lotutako ikasketak, esperientzia sektorean.
Eskaintzen da: mugagabea.

ONCE

SALTZAIEAK

5 pertsona behar dira ONCEren joko-produktuak saltzeko,
Eginkizunak:
Baldintzak: gutxieneko desgaitasuna % 33. Pertsona konprometituak, jendearen dohaina, arduratsuak eta 
helburuak lortzera bideratuak. Prestasuna eta ordutegi-malgutasuna. Positiboki baloratuko da jendearentzako 
arretarekin lotutako zereginetan izandako oinarrizko esperientzia, hainbat ordu-tarte betetzeko prest egotea eta 
zenbait gunetan saltzeko norberaren ibilgailua erabiltzeko aukera.
Eskaintzen da: 14 ordainsaritan ordainsari finkoa duen lan-kontratua eskaintzen da, salmentengatiko komisio 
gehiago, garapen profesionalerako aukerarekin.



TRANSPORTES GACELA

NAZIOARTEKO GIDARIA

Eskualdeko enpresak nazioarteko bi gidari behar ditu.
Funtzioak: Europan zehar kamioi bat gidatzea, salgaiak kargatuz eta deskargatuz.
Baldintzak: salgai arriskutsuetarako ADR txartela izatea baloratzen da.
Eskaintzen da: indifenido

FLEXI-PLAN S.A

BILTEGIKO LANGILEAK ETA 
ESKORGA-GIDARIAK

Eulen biltegiko morroien eta eskorga-gidarien bila dabil biltegiko lanetarako.
Funtzioak: kamioien zamalanak eta administrazio-lanak, industria-enpresetan zein logistika-enpresetan.
Baldintzak: industrialdeetako enpresetara iristeko ibilgailu propioa edukitzea baloratzen dugu. Ordutegi-
erabilgarritasuna eta txandaka lan egiteko prestasuna baloratzea. Urtebeteko esperientzia logistika-sektoreko 
langile, eskorga-gidari eta/edo administrari laguntzaile gisa. Indarrean dagoen orga eta txartela maneiatzen 
esperientzia izatea.
Eskaintzen da: Flexiplaneko bezeroekin lan egiteko aukera eskaintzen dugu. Aldi baterako kontratua.

FLEXI-PLAN S.A

KARROZARIAK

Eulenek karrozariak eta muntaketako langileak behar ditu.
Funtzioak: piezen lixatzea eta egiaztatzaileak, automobilgintzaren eta trenbideen sektorerako pieza metalikoak 
fabrikatzen eta muntatzen dituen Oiartzungo enpresarako.
Eskakizunak: automobilgintzaren sektorerako eta trenbide-sektorerako piezen karrozari eta pintore industrial gisa 
egiazta daitekeen esperientzia. Karrozeriako prestakuntza ertaina edo goragokoa baloratuko da. Ordutegi horretan 
lan egiteko ordutegia. Enpresara iristeko norberaren ibilgailua balioesteko modukoa.
Eskaintzen da: hilabeteko hasierako lanaldi osoko kontratua eskaintzen da, berritzeko benetako aukerarekin

FLEXI-PLAN S.A. 

ARRAIN-LANGILE 
MANIPULATUAK

Eulenek arraina manipulatu, garbitu eta ebakitzeko langileak behar ditu, eta, bestetik, izotza kargatu, deskargatu 
eta manipulatzeko biltegiko mutilak.
Funtzioak: arraina manipulatzea eta korea egitea/Biltegia kargatzea eta deskargatzea.
Baldintzak: arraina garbitzen eta mozten esperientzia frogagarria (esperientzia lonja, arrandegi edo kontserba-
etxeetan). Mutilen kasuan, garrantzitsua da kutxa astunak (arraina eta izotza) eskuz kargatzeko indar fisikoa izatea. 
Ordu-erabilgarritasuna. Enpresara iristeko norberaren ibilgailua balioesteko modukoa.
Eskaintzen da: astelehenetik ostiralera lanaldi osoa eskaintzen da, goizeko 05: 00etan langileen kasuan eta 
goizeko 08: 00etan biltegiko mutilen kasuan. Hasierako aldi baterako kontratazioa, Flexiplan bidez.

CORSAM EDIFIKA S.COOP.

IGELTSEROAK

Eskualdeko enpresak igeltsero bat behar du.
Funtzioak: eraispenak altueran eta lurzoruaren mailan. Kableak eta eroanbideak kentzea. Bota beharreko forjatua 
eskoratzea. Obra eraitsi. Hondakinak kentzea.
Baldintzak: aurretiko esperientzia. Eraikuntza edo igeltseroa, alturako ikastaroa, eskorgak eta plataformak.
Eskaintzen da: urtebeteko lanaldi osoko kontratua, luzatzeko aukerarekin.



CASER RESIDENCIAL

GARBITZAILEA ETA SUKALDEA

Caser Anakak pertsona bat behar du garbiketa eta sukaldea egiteko.
Funtzioak: logelen garbiketa, eremu komunak, sukaldea, baxera, arropa banaketa eta garbitegia. 180 
jankiderentzako menuak egitea, gutxi gorabehera egunero. Hainbat egun. Eskaerak jasotzea. Etxeko postreak 
egitea.
Baldintzak: geriatriarako eta gerontologiarako bokazioa. Erabakiak hartzeko gaitasuna. Komunikatzeko gaitasun 
ona. Udako hilabeteetan lan egiteko prest egotea.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

TIME AUTOHANDIA

ELEKTROMEKANIKARIA

Eskualdeko enpresak bi elektromekaniko behar ditu.
Funtzioak: ibilgailu industrialak, kamioiak, autobusak eta atoiak konpontzea.
Baldintzak: ahal dela, automobilgintzaren sektorean esperientzia izatea.
Eskaintzen da: kontratu mugagabea.

TIME AUTOHANDIA

SOLDATZAILEA

Eskualdeko enpresak soldatzaile bat behar du.
Funtzioak: ibilgailu industrialen konponketa, atoien konponketa, errementeria eta soldadura.
Betekizunak: soldaduran edo atoien karrozeria konpontzen esperientzia izatea.
Eskaintzen da: kontratu mugagabea.

ABL EMPLOI GIPUZKOA

AGENT D´ENTRETIEN H/F

ABL Emploi Gipuzkoa recherche pour l’un de ses clients, un(e) Agent d'entretien H/F (Biarritz).
Les fonctions: Temps plein, 6h-13H30, Rdv au dépôt chaque matin, permis B de préférence, entretien de 
bungalows et locaux, poste sur du long terme possible
Conditions: Une expérience dans le même poste ou secteur sera valorisée
Offre: Intérim. AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

ABL EMPLOI GIPUZKOA

AGENT DE SOIN THERMAL

ABL Emploi Gipuzkoa recherche pour l’un de ses clients, un(e) Agent de soin thermal H/F.  (Kanbo)
Les fonctions: Pratiquer les soins prescrits par les médecins, Appliquer les procédures d’hygiène du matériel et des 
locaux, Etre accueillant, à l’écoute et veiller au bien être de la clientèle, Formation assurée en interne Dynamisme, 
présentation et excellent relationnel exigé. du patient et participez à des soins adaptés visant à répondre à ses 
besoins, participer à l'éducation et/ou aidez le patient à accomplir les activités de la vie quotidienne.
Conditions: Débutants acceptés.
Offre: Intérim. AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.



ABL EMPLOI GIPUZKOA

AIDE SOIGNANTE

ABL Emploi recherche pour l’un de ses clients, un(e) Aide soignante H/F. (Gueraty)
Les fonctions: instaurer un climat rassurant pour le patient et la famille, déterminer les besoins concrets en fonction 
de la pathologie et du handicap du patient, contribuer à la prise en charge globale du patient et participez à des 
soins adaptés visant à répondre à ses besoins, participer à l'éducation et/ou aidez le patient à accomplir les 
activités de la vie quotidienne.
Conditions: Connaître la réaction des matériaux afin d'anticiper quelle méthode de mise en forme sera la plus 
efficace en termes de qualité et de temps. Connaître les bases en matière de traitement thermique des alliages 
légers (recuit, trempe fraîche). Effectuer les préparations et finitions de pièces avec finesse et précision.  Ajustage 
lié aux matrices avec contrôle sur montage (maîtrise des retraits de soudure, positions à corriger…). 
Offre: Intérim.  AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

ABL EMPLOI GIPUZKOA

AJUSTEUR SOUDURE

ABL Emploi recherche pour l’un de ses clients, un Ajusteur soudure H/F. (Hasparren).
Les fonctions: Appliquer les techniques d'ajustage adaptés aux matériaux travaillés. Eliminer les irrégularités de 
surface. Réaliser les opérations de traçage, meulage, coupe en utilisant le matériel déquat.
Conditions: Débutants acceptés.
Offre: Intérim. AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

ABL EMPLOI GIPUZKOA

CARROSSIER PEINTRE

ABL Emploi Gipuzkoa recherche pour l’un de ses clients, un(e) Carrossier Peintre H/F. (Sara).
Les fonctions: Redressage de tôles ,réparation parechoc, visser et souder, préparation et peinture
Conditions: Horaires : du lundi au jeudi 08h00 - 12h00 / 13h30-17h30 et vendredi 08h00 - 12h00 / 13h30-16h30.
Offre: 39h semaine repos samedi dimanche. Embauche en CDI à la clef. AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN 
LAN EGITEA.

ABL EMPLOI GIPUZKOA

AJUSTEUR SOUDURE

ABL Emploi recherche pour l’un de ses clients, un Ajusteur soudure H/F. (Hasparren).
Les fonctions: Appliquer les techniques d'ajustage adaptés aux matériaux travaillés. Eliminer les irrégularités de 
surface. Réaliser les opérations de traçage, meulage, coupe en utilisant le matériel déquat.
Conditions: Débutants acceptés.
Offre: Intérim. AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

ABL EMPLOI GIPUZKOA

CARROSSIER PEINTRE

ABL Emploi Gipuzkoa recherche pour l’un de ses clients, un(e) Carrossier Peintre H/F. (Sara).
Les fonctions: Redressage de tôles ,réparation parechoc, visser et souder, préparation et peinture
Conditions: Horaires : du lundi au jeudi 08h00 - 12h00 / 13h30-17h30 et vendredi 08h00 - 12h00 / 13h30-16h30.
Offre: 39h semaine repos samedi dimanche. Embauche en CDI à la clef. AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN 
LAN EGITEA.

ABL EMPLOI GIPUZKOA

CHARPENTIER COUVREUR

ABL Emploi Gipuzkoa recherche pour l’un de ses clients, un(e) charpentier couvreur H/F. (Biarritz).
Les fonctions: Réalisation de l’épure pour la charpente. Préparer le chantier en fonction des contraintes et des 
obstacles du terrain. Préparation de l’ossature en atelier, et transport sur le chantier (engin de levage), 
Impermeabilización, réparation et rénovation de toitures anciennes ou abîmées.
Conditions: Se valorará la experiencia en el mismo puesto o sector.
Offre: Intérim. AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.



ABL EMPLOI GIPUZKOA

USINEUR

ABL Emploi Gipuzkoa  recherche pour l’un de ses clients, un(e) Chaudronnier H/F. (Tarnos).
Les fonctions: Utilización de herramientas: marteaux, maillets, pinces, rétreigneuse, lisse, encocheuse,  perceuse, 
ponceuse, pied à coulisse, trusquin, rapporteur d’angles, 
Conditions de travail : - exercice de la fonction dans l’atelier.- amené à travailler avec : l'opérateur TTH, l'opérateur 
presse, l'ajusteur, le plieur, le contrôleur.
Conditions: Qualification requise : Diplôme de chaudronnerie (bases) souhaité mais non indispensable. Expérience 
aéronautique
Offre: Intérim. IMPRESCINDIBLE NIE

ABL EMPLOI GIPUZKOA

CHAUFFEUR PL

ABL Emploi Gipuzkoa recherche pour l’un de ses clients, un chauffeur PL pour de la messagerie. (Urrugne).
Les fonctions: 15 jours de formation en binôme seront nécessaires pour la prise de poste.
Horaires : Du lundi au samedi avec 2 jours de repos. Rémunération : brut + 10% IFM + 10% ICP + prime de froid.
Conditions: Titres et viande pertinents. Une expérience dans le même poste ou secteur sera appréciée.
Offre: Intérim. AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

AL&CO

TXOFERRA

Frantziako enpresak gidari nazionalak edo nazioartekoak behar ditu.
Funtzioak: ibilgailuarekin desplazatzea.
C-EC baimenaren baldintzak. Gutxienez 3 urteko esperientzia.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua. AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

AL&CO

PAISAJISTA

Enpresa Frantsesak paisajista bat behar du.
Funtzioak: paisaia urbanistikoak planifikatzen eta diseinatzen ditu.
Gutxienez 3 urteko esperientzia.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua. AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

AL&CO OBRAKO PEOIA

Frantziako enpresak obrako peoi bat behar du.
Funtzioak: hodiak eta bordurak.
Gutxienez 3 urteko esperientzia.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua. AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

AL&CO

MARGOLARIA

Enpresa Frantsesak margolari bat behar du.
Funtzioak: margotzea.
Gutxienez 3 urteko esperientzia.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua. AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.



ADECCO

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

Eskualdeko enpresak administrazio-laguntzaile bat behar du hainbat enpresa-motatan.
Eginkizunak: administrazio-lanak. Aurretiko esperientzia, ofimatika erdi-aurreratuaren erabilera (Excel, datu-
baseak), eta euskara/frantsesa baloragarria.
Baldintzak: talde hauetako pertsonak: desgaitasun-ziurtagiria izatea, 45 urtetik gorakoak langabezian, indarkeria 
matxistaren biktima diren emakumeak, DSBE jasotzen dutenak eta familia-kargak partekatuta ez dituztenak. 
Bezeroaren arretarako esperientzia.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

ADECCO

BIRJARPENA/KUTXA

Kalteberatasun-egoeran dauden pertsonekin lan egiten duen enpresa inklusiboarentzat.
Funtzioak: kaxa-lanak, birjarpena, salmenta edo mistoak.
Baldintzak: talde hauetako pertsonak: desgaitasun-ziurtagiria izatea, 45 urtetik gorakoak langabezian egotea, 
indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak, DSBE jasotzen dutenak eta familia-kargak partekatzen ez 
dituztenak. Bezeroaren arretarako esperientzia.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua

ADECCO

GARBITZAILEA

Eskualdeko enpresak pertsona bat behar du garbiketa-lanetarako.
Funtzioak: instalazioak garbitzeko postuetan (eraikinak, kiroldegiak, hotelak/bainuetxeak, igerilekuak) lan egiteko 
langileak bilatzen ditugu.
Baldintzak: talde hauetako pertsonak: desgaitasun-ziurtagiria izatea, 45 urtetik gorakoak langabezian, indarkeria 
matxistaren biktima diren emakumeak, DSBE jasotzen dutenak eta familia-kargak partekatuta ez dituztenak. 
Antzeko lanpostuetan izandako esperientzia baloragarria.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

DSV

ADMINISTRARIA / IDAZKARIA

Logistika-enpresak administratzeko/hartzeko pertsona bat preskribatzen du.
Funtzioak: bidalketa-aginduak jasotzea. CRMn egindako bidalketen gorabeherak erregistratzea. Bezeroak bere 
webgunean (TMS) eskatzen duen zerbitzuari buruzko informazioa betetzea.
Baldintzak: ingeles frantses altua eta ertaina. Garraio eta logistikako GZFko prestakuntza. Esperientzia garraioaren 
eta bezeroarentzako arretaren sektorean. Norberaren ibilgailua.
Eskaintzen da: lanaldi osoa. Mugagabea.

DSV

OPERATIVO/A DE TRÁFICO 
NACIONAL

Logistika-enpresak administratzeko/hartzeko pertsona bat preskribatzen du.
Funtzioak: garraio-agindua jasotzea. Bidalketen datuak sistema informatikoan sartzea. • Kamioiaren zama 
planifikatzea, prestatzea eta biltegira kargatzeko zerrenda prestatzea. AKZak eta beharrezko garraio-dokumentuak 
egitea. Bidalketen jarraipena.
Baldintzak: ingeleseko maila ertaina. Garraio eta logistikako GZFko prestakuntza. 3 urteko esperientzia garraioaren 
eta bezeroarentzako arretaren sektorean. Norberaren ibilgailua.
Eskaintzen da: lanaldi osoa. Mugagabea.



DSV

NAZIOARTEKO TRAFIKOKO 
OPERATIBOA

Logistika-enpresak administratzeko/hartzeko pertsona bat preskribatzen du.
Funtzioak: garraio-agindua jasotzea. Bidalketen datuak sistema informatikoan sartzea. • Kamioiaren zama 
planifikatzea, prestatzea eta biltegira kargatzeko zerrenda prestatzea. AKZak eta beharrezko garraio-dokumentuak 
egitea. Bidalketen jarraipena.
Baldintzak: ingeleseko maila ertaina. Frantses altua. Garraio eta logistikako GZFko prestakuntza. 3 urteko 
esperientzia garraioaren eta bezeroarentzako arretaren sektorean. Norberaren ibilgailua.
Eskaintzen da: lanaldi osoa. Mugagabea.

BIDEA ELEVACIÓN

TEKNIKARI KOMERTZIALA

Eskualdeko enpresak teknikari komertzial bat behar du.
Funtzioak: Prospekzio-bisitak egitea, eskaera kobratzea lortu arte kudeatzea, eskaintzak egitea, eragiketak 
negoziatzea eta ixtea, egindako merkataritza-ekintzei buruzko informazioa unean-unean bidaltzea.
Baldintzak: erdi Mailako Lanbide Heziketa, 3 urteko gutxieneko esperientzia, Euskara aurreratua. Gidabaimena,
Eskaintzen da: mugagabea.

BIDEA ELEVACIÓN

MUNTATZEKO ETA 
MANTENTZEKO TEKNIKARIA

Eskualdeko enpresak teknikari komertzial bat behar du.
Funtzioak: gure aparatuen instalazioa. Lanposturako gaitasuna egiaztatu ondoren, instalatutako parkearen 
mantentze prebentiboa eta zuzentzailea.
Baldintzak: goi Mailako Lanbide Heziketa - Elektrizitatea eta Elektronika, urtebeteko esperientzia, gidabaimena. 
Elektrizitate Elektronikoko eta Mantentze-lanetako ezagutzak.
Eskaintzen da: mugagabea.

LANA INTERIM

CUISINIER

Entreprise de la région demande cuisiniers.
Fonctions : Propriétés de la position du coinero.
Prérequis : Expérience dans le poste.
Offert : Toute l'année.
AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

LANA INTERIM

FEMME DE MENAGE

Entreprise de la région demande femme de ménage.
Fonctions : Titulaire du poste.
Exigences : Profil pour le poste.
Offert: Toute l'année.
AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.



LANA INTERIM

PLONGEUR EN 
RESTAURATION

Entreprise de la région demande plongeur en restauration.
Fonctions : Titulaire du poste.
Exigences : Profil pour le poste.
Offert: Toute l'année.
AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

LANA INTERIM

SERVEUR

Entreprise de la région demande serveur.
Fonctions : Titulaire du poste.
Exigences : Un minimum d'expérience.
Offert: Toute l'année.
AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

LANA INTERIM

AGENT DE PRODUCTION

Entreprise de la région demande agent de production: midicel, agroalimentaire, metallurgie, aeronautique.
Fonctions : Titulaire du poste.
Exigences : Un minimum d'expérience.
Offert: Toute l'année.
AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

ASOCIACIÓN HOSTELERÍA 
DE GIPUZKOA

OSTALARITZAREN PROFILA

Gipuzkoako Ostalaritza Elkarteak ostalaritzako hainbat profil behar ditu.
Funtzioak: sukaldariak/sukaldari laguntzaileak eta zerbitzariak/zerbitzari laguntzaileak.
Baldintzak: ostalaritzako prestakuntza eta esperientzia. Gastronomiarekiko eta jendearekiko arretarekiko interesa 
izatea. Aretoko langileentzako hizkuntzak jakitea.
Eskaintzen da: lanaldi osoak eta lanaldi partzialak.

EMAUS

JASOTZE GIDARIA

Eskualdeko enpresak kontuzoreak behar ditu.
Funtzioak: hondakinak biltzeko ibilbideetarako eroalea, berrerabiltzeko. Altzarien bilketa eta bezeroarentzako arreta 
etxeetan. Ehun-edukiontziak biltzea.
Betekizunak: B1 txartela. Gaztelaniazko domeinua. Bezeroarekiko komunikazio- eta arreta-trebetasunak. Eskuzko 
erremintak/erreminta elektrikoak maneiatzea.
Eskaintzen da: poltsa.

EMAUS

DENDAKO BILTEGIKO 
LANGILEA

Empresa de la comarsa precisa personas para almacén.
Funciones: Carga y descarga de materiales. Montaje y desmontaje de muebles. Apoyo en tareas de almacén. 
Atención al cliente.
Requisitos: Dominio de castellano. A valorar conocimiento de montaje/ desmontaje de muebles.
Se ofrece: Bolsa.

EMAUS

JASOTZE LANGILEA

Eskualdeko enpresak bildutako pertsonak behar ditu.
Funtzioak: bidean gidariari laguntzea. Altzarien bilketa eta bezeroarentzako arreta etxean. Ehunezko edukiontziak 
biltzea.
Betekizunak: gaztelania menderatzea. Bezeroarekiko komunikazio- eta arreta-trebetasunak. Eskuzko 
erremintak/erreminta elektrikoak maneiatzea.
Eskaintzen da: poltsa.



EMAUS

SALTZAIEA

Eskualdeko enpresak pertsonak behar ditu depediente lanposturako.
Funtzioak: Ekocenter/Ekoshop Irunerako eta Donostiarako saltzaileak. Bezeroarentzako arreta. Produktuak 
birjartzea. Kutxa-kontaketa.
Betekizunak: gaztelania menderatzea. Antzeko lanpostuetan izandako esperientzia/prestakuntza.
Eskaintzen da: poltsa.

EMAUS

SAILKAPENEKO LANGILEA

Eskualdeko enpresak produktuak sailkatzeko pertsonak behar ditu.
Funtzioak: berrerabiltzeko sailkapena, ezarritako irizpideei jarraiki. Trapua egitea. Paketatzeko makina birziklatzeko 
trapuzko eta kotoizko fardelak egitea. Arropa berrerabilgarria ezarritako irizpideen arabera tolestea, ahokatzea, 
pisatzea eta etiketatzea. Bazarrean eta dendan laguntzea. Transpaleta erabiltzea.
Baldintzak: taldean lan egiteko gaitasuna. Kargak maneiatzea eragozten duen osasun-arazorik ez izatea.
Eskaintzen da: poltsa.

EUROFIRMS

ESKORGA-GIDARIA

Enpresak eskorga-gidaria eskatu du.
Funtzioak: eskorgaren erabilera materialak paletizatzeko, eskaerak prestatzea, biltegiko stocka kudeatzea, etab.
Baldintzak: lanpostura joateko orga-txartela eta norberaren ibilgailua indarrean izan behar dira.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

EUROFIRMS

GIDARI 
BANATZAILEA/BILTEGIZAINA

Enpresak eskorga-gidaria eskatu du.
Funtzioak: banaketa eta biltegia elikagaien sektoreko enpresan. Kamioi zurrunarekin banatzea Gipuzkoa, Iparralde 
eta Nafarroako zati batean; eskaerak prestatzea, paletetan, etab.
Baldintzak: C txartela eta CAP agiria indarrean izan behar dira, eta eskorga-txartela balioetsi daiteke. 
Deskribatutako funtzioetan aldez aurreko esperientzia izatea.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua. Astelehenetik ostiralera, 8: 00etatik 13: 00etara eta 15: 00etatik 18: 
00etara.

EUROFIRMS

PRODUKZIOKO LANGILEA

Enpresak produkzioko langile bat eskatu du.
Funtzioak: produkzioa makinaren oinean egitea, piezak egiaztatzea, etab.
Baldintzak: lanpostura joateko esperientzia eta ibilgailu propioa behar dira.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

EUROFIRMS

BIRZIKLATZEKO 
INSTALAZIOKO LANGILEA

Enpresak plantako eta birziklatzeko langile bat eskatu du.
Funtzioak: orgatilaren erabilera hondakinak paletizatzeko eta elementuak birziklatzeko, besteak beste.
Baldintzak: lanpostura joateko orga-txartela eta norberaren ibilgailua indarrean izan behar dira.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

GRUPO INTEGRA CEE

KONTSERBAZIO /MANTENTZE-
LANAK

Enpresak pertsona bat eskatzen du kontserbagintza/mantentze-lanetarako.
Faltak: konponketa txikiak, garbiketa puntualak, konponketa handien abisua eta ikuskapena. Eguneroko egunkaria 
erostea.
Betekizunak: % 33ko edo gehiagoko desgaitasun-ziurtagiria. B2 hizkuntza-eskakizuna: euskara egiaztatua. 
Ezagutza ofimatikoak
Eskaintzen da: bitartekotasuna.



MANPOWER

AGENT DE PRODUCTION 
MONTAGE ASSEMBLAGE

Funciones: Montage et assemblage de matériel.
Requisitos: Profil manuel, disponible sur du long terme, qui accepte le 2*8.
Se ofrece: 18 mois de mission.
AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

MANPOWER

AGENT DE PRODUCTION 
PHARMACEUTIQUE

Funciones: Fabrication de produits pour le pharmaceutique 
Requisitos: Disponible sur du long terme, qui accepte le 3*8, personne ayant déjà eu une expérience en industrie
Se ofrece: 18 mois de mission.
AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

MANPOWER

MANUTENTIONNAIRE / 
PREPARATEUR DE 

COMMANDES

Funciones: Préparation de commandes, mise en rayon de produits, rangement de stocks.
Requisitos: Disponible sur du long terme, personne dynamique
Se ofrece: 18 mois de mission.
AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

MANPOWER

AGENT DE PRODUCTION

Funciones: Préparation, conditionnement de gâteau, confiture, autre produits
Requisitos: : Disponible sur du long terme, personne dynamique, poste en 2*8
Se ofrece: 18 mois de mission.
AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

MANPOWER

COUTURIERE

Funciones: Couture de tissus, cuir
Requisitos: : Disponible sur du long terme, maitrise des machines à coudre industrielle, poste en 2*8
Se ofrece: 18 mois de mission.
AIZK EZ DU BAIMENTZEN FRANTZIAN LAN EGITEA.

DECATHLON

KIROL-SALTZAILEA

Decathlon pecisa de un persona para vendes accesoris deportiva.
Funtzioak: gure bezero guztiak hartzea eta asetzea, bezeroarentzako arreta.
Betekizunak: kirolarekiko eta salmentekiko pasioa. Laguntasuna eta adeitasuna.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua.

UVESCO

KUTXAZAINA - HORNITZAILEA - 
HARAKINA

Eskualdeko enpresak grade azalerako hainbat profil behar ditu.
Funtzioak: Bezeroarentzako arreta.
Baldintzak: Lanpostuko esperientzia, presentzia ona, izaera komertziala, ordutegi-malgutasuna eta lekuz aldatzeko 
prestasuna.
Eskaintzen da: Aldi baterako kontratua.

PROMAN INTERIM

IGELTSEROAK - 
ENKOFRATZAILEAK

Enpresak pertsonak behar ditu añbañileria eta enkofraturako.
Funkoiak: obra berria/etxebizitzak eraberritzea. Blokeak muntatu, planoak irakurri.
Baldintzak: 2 urteko esperientzia. Berehalako prestasuna. Frantsesen ezagutza.
Eskaintzen da: aldi baterako kontratua. Lanaldi osoa.



NEXIAN

ESKORGA-GIDARIA

Eskualdeko enpresak eskorga-gidariak behar ditu.
Funtzioak: salgaien zamalanak orga jasotzailearekin/zubi-garabiarekin. Biltegiko berezko zereginak.
Baldintzak: eskorga-gidariaren karneta ezinbestekoa da eta garabilariaren karneta balioetsi daiteke. Biltegiko 
eginkizunetan gutxienez urtebeteko esperientzia izatea.
Eskaintzen da: Berehala sartzea. Lanaldi osoa. Ordutegi zatitua astelehenetik ostiralera, txandaka. Aldi baterako 
kontratua, aldi baterakoa eta mugagabea.

NEXIAN

KONTULARIA HIZKUNTZEKIN

Eskualdeko enpresak pertsona bat behar du kontabilitaterako.
Funtzioak: gastu- eta inbertsio-fakturen kontabilitatea. Hornitzaileen zorroa bateragarri egitea eta erreklamazioen 
jarraipena egitea. Sarrera-fakturen kontabilitatea. Bezeroen zorroa bateragarri egitea eta erreklamazioen jarraipena 
egitea. Administrazio-arloarekin lotutako txostenak egitea.
Baldintzak: prestakuntza LADEn, Ekonomikoak edo antzekoa. ERPri buruzko prestakuntza osagarria finantza-
moduluan, eta estatuko eta nazioarteko kontabilitate-araudia ezagutzea. Ulermenaren, irakurketaren eta 
idazketaren aleman maila altua. Bidaiatzeko aukera.
Eskaintzen da: iraupen luzeko kontratua. Mugagabea. Berehala lanean hastea. Lanaldi osoa. Ordutegi zatitua.

NEXIAN

INGENIARI TEKNIKOA

Eskualdeko enpresa: ingeniari tekniko bat.
Funtzioak: lan-metodoak egitea eta prozesuak dokumentatzea. Denborak kalkulatzea. Planoak interpretatzea. 
Diagramak eta produkzio-prozesuak. Proiektuen jarraipena eta koordinazioa. Datuak SAPen sartzea.
Betekizunak: 2D/3D marrazketa-ezagutzak. Autocad eta Solidworks edo Catia. Ingelesa B1. Gutxienez bi urteko 
esperientzia plantako ingeniaritzako antzeko eginkizunetan, ahal dela industria-sektorean edo automobilgintzaren 
sektorean.
Eskaintzen da: lanaldi osoa. Kontratu goiztiarra, mugagabea izateko aukerarekin.

ADIMEDIA

SOFTWARE INGENIARIA

Eskualdeko enpresak software-ingeniari bat behar du.
Funtzioak: Softwarea garatzea hainbat ingurune eta hizkuntzatan. JavaScript, react, java, liferay, front eta backend. 
Full stack.
Baldintzak: Gutxienez hiru urteko esperientzia duten ingeniariak edo LH.
Eskaintzen da: Kontratu mugagabea. ENPRESA HORREK EZ DU AURREZ AURREKO ARRETARIK EGINGO 
CURRICULUMA HARRERAN JASOKO DA.

ADIMEDIA

MARKETIN DIGITALEAN 
ADITUA

Eskualdeko enpresak ingeniari tekniko bat behar du.
Funtzioak: Komunikazio digitalean eta on line marketinean lan egiteko ezagutzak eta tresnak menderatzen dituen 
pertsona.
Baldintzak: Komunikazioan edo kazetaritzan lizenziatuak. Marketin digitalean masterra daukatenak edo 3 urtetako 
esperientzia.
Eskaintzen da: kontratu mugagabea. ENPRESA HORREK EZ DU AURREZ AURREKO ARRETARIK EMANGO, 
CURRICULUMA HARRERAN JASOKO DA.



ADIMEDIA

WEB DISENATZAILEA

Eskualdeko enpresak software-ingeniari bat eskatu du.
Funtzioak: Aplikazio digitalak diseinatzeko gaitasuna eta lanabesak ezagutzea. Ux oinarriak ezagutu eta aplikatu. 
Mockup, diseinu gidak etab. Egiteko gaitasuna.
Baldintzak:Diseinu digitalean esperientzia. Adobe xd, photoshop, figma, balsamic, et horrelakoak ezagutu eta 
menperatzea.
Eskaintzen da: Kontratu mugagabea. ENPRESA HORREK EZ DU AURREZ AURREKO ARRETARIK EGINGO, 
CURRICULUMA HARRERAN JASOKO DA.


