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SORALUZEKO “Nª Sª DE LA MERCED”  ZAHARREN EGOITZAKO  MANTENTZE 

LANETARAKO PERTSONALA KONTRATATZEKO OINARRIAK  

 

1-OBJETUA 

Ondorengo oinarriak, Nª Sra. De La Merced Soraluzeko Zaharren  Egoitzako mantentze 

lanetarako aukeraketa prozesuan erabiliko direnak dira. 

2. BALDINTZAK 

18 urte beteta izatea eta jubilatzeko adina ez edukitzea. 

Elektrizitatean eta iturgintzan oinarrizko ezagutza egiaztatzen duen titulazio ofizial 

homologatua  izatea. Bestalde; mantentze lanetan izandako esperientzia  ere 

baloratuko da  besteak beste,  aroztegi eta margotze lanetan izandako lan esperientzia.  

3-ESKAERAK 

Eskaerek,  interesatuaren Curriculum Vitaea eta  titulazio ofizialak jaso beharko dituzte 

eta  ondorengo helbide elektronikora igorri:  info@soraluzeegoitza.net7 edota 

ondorengo posta helbidera: 

 Nª Sª de la Merced Soraluzeko Zaharren Egoitza  

Atxuri kalea  ( Zenbakirik gabe) 

20590 Soraluze-Placencia de las Armas 

Zaharren Egoitzako patronatuak oinarriak onartzen dituenetik, eskaerak aurkezteko 

epea 7 egunetakoa izango da. 

4-BALORAZIOA 

1-Lan esperientzia. Gehienez  ere 5 puntu. Horrela baloratuko da. 

• Zaharren Egoitzetan mantentze lanetan  6 hilabeteko esperientzia izateagatik,   

puntu bat. 

• Beste era bateko entitateetan mantentze lanetan 6 hilabeteko esperientzia 

izateagatik,   0,75 puntu. 

2- Formakuntza. Gehienez  ere 5 puntu. Horrela baloratuko da. 

Burutu behar den lanpostuarekin zerikusi zuzena dutenak puntu bat espezializazio 

bakoitzagatik. Beti ere, administrazioa publikoak egiaztaturiko kurtsoek izango 

dutelarik baliozkotasuna. 
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Tituluak ez dira baloratuak izango deialdira aurkezteko baldintza direnean. Eta 

kurtsoak ez dira puntuatuko espresuki ez badute zehazten buruturiko ordu kopurua. 

5-BALORAZIO AUZITEGIA 

Auzitegia ezingo da eratu bertako kideetako 3 ez badaude eta beharrezkoa izango da 

Presidentea edo Idazkaria bertan izatea. Erabakiak gehiengoz onartuko dira eta 

berdinketa kasuetan presidentearen botoak erabakiko du. 

6- BALORAZIOA 

Auzitegiak aurkezturiko interesatuen zerrendaketa egingo du lortutako puntuazioen 

arabera. 

2 interesatuen arteko berdinketa kasuetan , zerbitzuan lan esperientzia gehien duenak 

izango du lehentasuna. 

Interesatuen behin betiko zerrenda,  Zaharren Egoitzako iragarki taulan argitaratuko 

da. Argitaratzen denetik,  7 egunetako epea egongo delarik erreklamazioak 

aurkezteko. 

7- LAN POSTUAREN BALDINTZAK 

Lan jarduna, astero,  15 ordukoa izango litzateke. Aukera legoke ordutegia moldatzeko. 

Lan baldintzak Nª Sª de la Merced Zaharren Egoitzako lan Hitzarmenean zehazten 

direnak izango dira. 2015ko urriaren 2an Gipuzkoako Aldizkari Ofizialena 

argitaraturikoa. 

Kontratazioak urte bateko iraupena izango du, behin betiko luzapenerako aukera 

emanez. Beti ere, urte bateko lan jarduna eta hilabeteko proba aldia baloratuta. 

 

 

Soraluzen  2018ko maiatzaren 22a  

PRESIDENTEA 

Iker Aldazabal Basauri 

 

 

 

 

 


