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1 PROZESUAREN XEDEA 

Kanpo-aukeraketa prozesuak honakoak kontratatzeko: 

- Ekoizpeneko (segurtasuna) "E" mailako teknikari bat (1) 

- “E” mailako teknikariak eta beste antolakuntza-profil batzuk 

2 ERABILITAKO PUBLIZITATE BIDEAK 

Honako kontratazio hauei dagokien iragarkiak tokiko prentsan argitaratu direla langileei 
komunikatzea (EAZ posta):  

 Ekoizpeneko (segurtasuna) "E" mailako teknikari bat (1) 

Tokiko prentsan (DEIA eta EL CORREO) argitaratu zen 2016ko otsailaren 14an. 

 Garapenerako eta Berrikuntzarako "E" mailako sei (6) teknikari 

 Bezeroak fidelizatzeko (antolakuntza) bost (5) teknikari , “E” mailakoak. 

 Azpiegituren "E" mailako teknikari bat (1) 

Tokiko prentsan (DEIA eta EL CORREO) argitaratu zen 2016ko ekainaren 19an. 

3 PROZESUAN IZENA EMAN ZUTEN PERTSONA KOPURUA 

 Ekoizpeneko (Segurtasuna) “E” mailako teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Kontratu 
finkoa. 

- Prozesuan izena eman duten pertsona kopurua: 42 pertsona 

 Garapenerako eta Berrikuntzarako “E” mailako sei (6) teknikari hautatzeko prozesua. 
Kontratu finkoa. 

- Prozesuan izena eman duten pertsona kopurua: 88 pertsona 

 Bezeroak fidelizatzeko (antolakuntza) bost (5) teknikari hautatzeko prozesua- Bi 
kontratu finkoarekin eta hiru erreleboari lotutako aldi baterako kontratuarekin. 

- Prozesuan izena eman duten pertsona kopurua: 76 pertsona 

 Azpiegituren “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Erreleboari atxikitako aldi 
baterako kontratua. 

- Prozesuan izena eman duten pertsona kopurua: 25 pertsona 
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4 EGINDAKO PROBAK 

1) Banakako elkarrizketa. 

2) Gaitasunak neurtzeko test psikoteknikoak. 

- Gaitasun intelektuala 

Inteligentziaren funtzio nagusiak neurtzeko proba.  abstrakzioa eta erlazio logikoak 
ulertzea. 

- Ahoz arrazoitzea 

ahozko kontzeptuak ulertu eta lotzeko eta ahozko informazioarekin arrazoitzeko 
gaitasuna aztertzen du; ahozko arintasuna eta hiztegiaren erabilera neurtzen ditu; 
txostenak egiteko gaitasuna adierazten du.  

- Zenbaki-arrazoitzea 

Zenbaki-erlazioak ulertzeko, material kuantitatiboarekin arrazoitzeko eta kontzeptu 
mota horiek egoki erabiltzeko gaitasuna aztertzen du. 

3) Izaera-proba psikoteknikoak. 

4) Euskara eta ingeles probak. 

5 PROBA BAKOITZA GAINDITU DUTEN PERTSONA KOPURUA 

 Ekoizpeneko (Segurtasuna) “E” mailako teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Kontratu 
finkoa. 

- Proba guztiak gainditu dituzten pertsona kopurua: 3 pertsona 

 Garapenerako eta Berrikuntzarako “E” mailako sei (6) teknikari hautatzeko prozesua. 
Kontratu finkoa. 

- Proba guztiak gainditu dituzten pertsona kopurua: 12 pertsona 

 Bezeroak fidelizatzeko (antolakuntza) bost (5) teknikari hautatzeko prozesua- Bi 
kontratu finkoarekin eta hiru aldi baterako kontratuarekin-. 

- Proba guztiak gainditu dituzten pertsona kopurua: 9 pertsona 

 Azpiegituren “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Erreleboari atxikitako aldi 
baterako kontratua. 

- Proba guztiak gainditu dituzten pertsona kopurua: 2 pertsona 

 

 



LANGILEAK HAUTATZEKO PROZESUA 
2016. ETA 2017. URTEAK 
  

 
 

6 2016AN ETA 2017AN ERAKUNDERA ATXIKI DIREN PERTSONA KOPURUA 

 Ekoizpeneko (Segurtasuna) “E” mailako teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Kontratu 
finkoa. 

- 2016an erakundera atxiki diren pertsona kopurua: Pertsona 1 

 Garapenerako eta Berrikuntzarako “E” mailako sei (6) teknikari hautatzeko prozesua. 
Kontratu finkoa. 

- 2016an erakundera atxiki diren pertsona kopurua: 2 pertsona 

- 2017an erakundera atxiki diren pertsona kopurua: 4 pertsona 

 Bezeroak fidelizatzeko (antolakuntza) bost (5) teknikari hautatzeko prozesua- Bi 
kontratu finkoarekin eta hiru aldi baterako kontratuarekin-. 

- 2016an erakundera atxiki diren pertsona kopurua: 2 pertsona (kontratu finkoa) 

- 2017an erakundera atxiki diren pertsona kopurua: 3 pertsona (kontratu batera) 

 Azpiegituren “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Erreleboari atxikitako aldi 
baterako kontratua. 

- 2017an erakundera atxiki diren pertsona kopurua: 1 pertsona 

 


