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1 PROZESUAREN XEDEA 

Kanpoko hautaketa prozesua zortzi (8) “E” teknikari kontratatzeko. 

 

2 ERABILITAKO PUBLIZITATE BIDEAK 

Honako kontratazio hauei dagokien iragarkia tokiko prentsan argitaratu dela langileei 
jakinaraztea (EAZren mezu elektronikoa):  

 Bost (5) Garapen eta Berrikuntzako “E” teknikari 

 Bezeroak Leialtzeko (Aholkularitza) “E” teknikari bat (1),   

 Bezeroak Leialtzeko (Antolakuntza) “E” teknikari bat (1),   

 Azpiegituretako teknikari bat (1), “E” taldekoa 

Tokiko prentsan (DEIA eta EL CORREO) argitaratu zen 2015eko urtarrilaren 18an. 

 

3 PROZESUAN IZENA EMAN ZUTEN PERTSONEN KOPURUA 

 Hiru (3) Garapen eta Berrikuntzako “E” teknikari hautatzeko prozesua. Erreleboetako 
aldi baterako kontratua. 

- Prozesuan izena eman zuten pertsonen kopurua: 144 pertsona 

 Garapen eta Berrikuntzako teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Aldi baterako 
kontratua. 

- Prozesuan izena eman zuten pertsonen kopurua: 82 pertsona 

 Garapen eta Berrikuntzako “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Kontratu finkoa. 

- Prozesuan izena eman zuten pertsonen kopurua: 109 pertsona 

 Bezeroak Leialtzeko (Aholkularitza) “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Kontratu 
finkoa. 

- Prozesuan izena eman zuten pertsonen kopurua: 231 pertsona 

 Bezeroak Leialtzeko (Antolakuntza) “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Kontratu 
finkoa. 

- Prozesuan izena eman zuten pertsonen kopurua: 191 pertsona 
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 Azpiegituretako “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Erreleboetako aldi baterako 
kontratua. 

- Prozesuan izena eman zuten pertsonen kopurua: 74 pertsona 

 

4 EGINDAKO PROBAK 

1) Banakako elkarrizketa. 

2) Gaitasunak neurtzeko test psikoteknikoak  

- Gaitasun intelektuala 

Adimenaren funtzio nagusiak neurtzeko proba:  abstrakzioa eta erlazio logikoak 
ulertzea. 

- Hitzez arrazoitzea: 

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

- Zenbakiz arrazoitzea 

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

3) Nortasun-proba psikoteknikoak. 

4) Euskara eta ingeles probak. 

 

5 PROBA BAKOITZA GAINDITU DUTEN PERTSONEN KOPURUA 

 Hiru (3) Garapen eta Berrikuntzako “E” teknikari hautatzeko prozesua. Erreleboetako 
aldi baterako kontratua. 

- Proba guztiak gainditu dituzten pertsonen kopurua: 5 pertsona 

 Garapen eta Berrikuntzako teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Aldi baterako 
kontratua. 

- Proba guztiak gainditu dituzten pertsonen kopurua: pertsona 1 

 Garapen eta Berrikuntzako “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Kontratu finkoa. 

- Proba guztiak gainditu dituzten pertsonen kopurua: 3 pertsona 

 Bezeroak Leialtzeko (Aholkularitza) “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Kontratu 
finkoa. 

- Proba guztiak gainditu dituzten pertsonen kopurua: 3 pertsona 
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 Bezeroak Leialtzeko (Antolakuntza) “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Kontratu 
finkoa. 

- Proba guztiak gainditu dituzten pertsonen kopurua: 3 pertsona 

 Azpiegituretako “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Erreleboetako aldi baterako 
kontratua. 

- Proba guztiak gainditu dituzten pertsonen kopurua: 2 pertsona 

 

6 ERAKUNDEAN LANEAN HASI DIREN PERTSONEN KOPURUA 

 Hiru (3) Garapen eta Berrikuntzako “E” teknikari hautatzeko prozesua. Erreleboetako 
aldi baterako kontratua. 

- Erakundean lanean hasi diren pertsonen kopurua:  3 pertsona 

 Garapen eta Berrikuntzako teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Aldi baterako 
kontratua. 

- Erakundean lanean hasi diren pertsonen kopurua:  pertsona 1 

 Garapen eta Berrikuntzako “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Kontratu finkoa. 

- Erakundean lanean hasi diren pertsonen kopurua:  pertsona 1 

 Bezeroak Leialtzeko (Aholkularitza) “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Kontratu 
finkoa. 

- Erakundean lanean hasi diren pertsonen kopurua:  pertsona 1 

 Bezeroak Leialtzeko (Antolakuntza) “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Kontratu 
finkoa. 

- Erakundean lanean hasi diren pertsonen kopurua:  pertsona 1 

 Azpiegituretako “E” teknikari bat (1) hautatzeko prozesua. Erreleboetako aldi baterako 
kontratua. 

- Erakundean lanean hasi diren pertsonen kopurua:  pertsona 1 
 

 


