
 

TOKIKOM LAN ESKAINTZAK 2022/05 
 

1.- ADMINISTRATIBO / ASSISTANT POSTUA 
Balio nagusiak garapen profesionala eta talde-lana dituen enpresa bateko kide izan nahi duzu? 
Komunikazioaren sektorea gustatzen zaizu? Jendearekin harremantzea gustatzen zaizu? Kudeaketa eta 
administrazioa dituzu gogoko?  

Euskarazko komunikazio-enpresa talde garrantzitsu bat plantillan sartzeko hautagai bila dabil. 

Sektorea:  

Komunikazioa 

Enplegu mota: 

Lanaldi osoa 

Kategoria: 

Administrazioa 

Lan eginkizunak: 

• Bezeroari arreta  
• Datu baseen kudeaketa eta eguneraketa 
• Enpresako alor desberdinei laguntza lana 

o Komertzialean: Konpetentzia kontrola, publizitateko materialaren kudeaketa, informeen 
lanketa,… 

o Administrazioan: diru laguntzen kudeaketa, hornitzaileen kudeaketa,… 
• LOPDaren etengabeko eguneraketa lanak 
• Proiektuen kudeaketan laguntza lanak  
• Bestelako administrazio lanak eta  

Gutxieneko betebeharrak: 

• Hizkuntzak: euskara eta ingelesa. Baloratuko da gaztelera eta frantsesa. 
• Gidatzeko baimena eta ibilgailu propioa 

 
Baloratuko da: 

• Diru laguntzen kudeaketan eta LOPDan ezagutza izatea 
• CRMak, erabiltzen jakitea. 
• Excel-arekin trebezia (taula dinamiko eta grafiko mailan) office 365en ezagutza 

 

Trebeziak eta jarrerak 

• Izaera proaktiboa eta talde-lanerako gaitasuna 
• Bezeroarekiko eta berrikuntzarako orientazioa 
• Era digitalean komunikatzeko euskarri eta modu berrietara egokitzeko gaitasuna  

 
Soldata:  

18.000 – 21.000 € Bruto urtean  



 

 

2.- PROIEKTU KUDEATZAILEA 
Balio nagusiak garapen profesionala eta talde-lana dituen enpresa bateko kide izan nahi duzu? 
Komunikazioaren sektorea gustatzen zaizu? Kirol zalea zara? Ekintzaile sena daukazu eta erronkak dituzu 
gogoko?  

Euskarazko komunikazio-enpresa talde garrantzitsu bat plantillan sartzeko hautagai bila dabil. 

Sektorea:  

Komunikazioa 

Enplegu mota: 

Lanaldi osoa 

Kategoria: 

Proiektu arduraduna 

Lan eginkizunak:  

Kirolarekin erlazionaturiko komunikazio proiektu berritzaile bat abiaraztea eta kudeatzea izango da bere egin 
behar nagusia. .   

Zuzendaritza orokorrarekin harreman zuzena izango du eta bere taldearen laguntzarekin plangintza 
estrategikoa garatu, jarduerak zehaztu, epe motz/luzeko helburuak finkatu eta hauek lortzeko prozesu eta 
ekintzen jarraipenaz arduratuko da, proiektuaren emaitzen erantzule nagusia izanik.  

Egiteko nagusien artean azpimarratzekoak: 

• Proiektuaren helburuen definizio eta jarraipena: Planifikazioa + aurrekontua + jarraipen kuadroa(k). 
• Proiektuaren behar eta aukeren identifikatzea eta hauei erantzun egoki bat ematea. 
• Taldearen motibazio eta koordinazio lanak.  

Gutxieneko betebeharrak 

• Esperientzia proiektuen kudeaketan 

• Hizkuntzak: euskara, gaztelera eta ingelesa. Frantsesa ere baloratuko da. 
 
Baloratuko da: 

• Proiektuen kudeaketarako metodología desberdinen ezagutza eta hauen erabileran ezagutza 
• Bezeroarekiko orientazioa eta emaitzen lorpenean eskarmentua izatea 
• Proiektuaren garapenean konpromisoa lortzeko eta gatazken kudeaketarako gaitasuna izatea 
• Kirolaren sektorearen ezagutza izatea 
• Office	erraminten	erabiltzaile	mailako	ezagutza	sakona,	datuen	segmentazioa	barne.	 

• Era digitalean komunikatzeko euskarri eta modu berriekiko jakinmina.  

 
Soldata: 

Gaitasunen araberakoa 

 


