
 

 

EDE Fundazioa irabazi-asmorik gabeko erakundea da, 1976an ekin zion bere ibilbideari, Euskal 
Autonomia Erkidegoko gizartea, kultura eta hezkuntza garatzeko helburuarekin, eta horretarako, 
hainbat programa eta zerbitzu antolatu ohi du, gizarte, hezkuntza eta kulturako esku-hartzean 
dihardutenen pertsonentzat eta erakundeentzat, Estatuan eta atzerrian, batez ere Europan, lankidetzak 
eta loturak garatuz. 

 

Honakoa behar du: 

AHOLKULARITZA-TEKNIKARIA: BULEGO TEKNIKOA HAUR ETA 
GAZTE POLITIKAK GARATZEKO, GIPUZKOAKO LURRALDE 

HISTORIKOAN  
 

Lanpostuaren funtzioak:  

1. Udaletan esku-hartzea. Gazteriako udal langile teknikariei laguntzea eta 

aholkularitza eskaintzea. 

2. Gaztematika haurtzaro, nerabezaro eta gaztaroaren sustapen-sistema  

orokorraren planifikazioan kolaboratzea. 

3. Gaztematika haurtzaro, nerabezaro eta gaztaroaren sustapen-sistemaren 

organoetan kolaboratzea. 

4. Lantaldeak dinamizatzea, udal eta foru langile teknikariekin. 

 

Beharrezko profila:  

A) Ezagutzak 

- Gizarte zientzietan diplomatura edo lizentziatura. 

 - EGA. 

 - Gidatzeko baimena  

 - Haurtzaro, nerabezaro eta gaztaroa sustatzeko ezagutzak. 

- Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako ezagutzak. 

  

 



B) Gaitasunak:  

• Lan guztia euskaraz garatzeko gaitasuna. 

• Aholkularitza eta partaidetza prozesuak diseinatzeko gaitasuna, eta prozesu 

horiek ezarri eta garatzea. 

• Lan prozesuak dinamizatzeko gaitasuna, udal eta foru langileekin, banaka zein 

taldeka. 

• Partaidetza (eta Aholkularitza) prozesuak dinamizatzeko gaitasuna, haur, 

nerabe eta gazteekin. 

• Talde lanean aritzeko gaitasuna. Adosteko eta taldeak zuzentzeko gaitasuna. 

 

Lan baldintzak: 

Hasiera data: 2016/03/01 

Amatasun ordezkapena 

Lan kategoria: 1. Taldea (Gipuzkoako Esku Hartze Sozialaren sektoreko hitzarmena) 

Lan tokia: Donostia 

Lanaldia: %100 

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 15:00ak arte, arratsaldeetan esku-

hartzeko prozesu batzuk egin beharko direla aintzat hartuz. 

 

Aukeraketa prozesua: 

Interesa duten pertsonek beren curriculumak e-mail bidez, 
recursoshumanos@fundacionede.org, bidal ditzakete, Erreferentzia gisa  Gipuzkoako 
Gazte Aholkularitza azalduz.  Eskaera aurkezteko epea datorren 2016ko otsailaren 
8ean amaituko da.    
 
 

 gizarte ekintzatik datozen lagunak sustatzen ditu bere hautaketa 
prozesuetan   
 

 lan postu guztietan gizon eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna 
sustatzen ditu bere lan postu guztietan. 
 

 Euskadiko hizkuntz ofizialetan bere lana egin dezaketen pertsonak 
sustatzen ditu   
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