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Lan arloari dagozkion proiektuak eta ekimenak diseinatu, aurrera eraman, ebaluatu eta
koordinatzea.
Erakundearen lan arlo guztiekin ekintzak koordinatzea.
Gizarte mugimendu eta elkarteekin harreman zuzena mantentzea eta parte-hartzearekin
lotutako proiektu eta prozesuak garatzea.
Administrazioaren Gazte Plan eta gazteria politika prozesuetan parte-hartzea.
EGK-ko arlo teknikoetan zeharkako gaien lanketa sustatzea.
Erakunde Publikoekin bitartekaritza eta elkarlana burutzea (Eusko Jaurlaritza, aldundiak,
udalak, Lanbide...)
Gizarte eragileekin elkarlana bultzatu eta garatzea.
Elkarteek eta gizarte mugimenduek garatzen dituzten proiektuak/ekimenak ezagutzea eta
parte hartzea.

ESKATZEN DA










30 urte baino gehiago ez izatea.
Euskal elkartegintzaren eta gizarte mugimenduaren errealitatearen ezagutza izatea.
Gazteen, eta orokorrean, gizartearen errealitatearen ezagutza izatea.
Parte-hartze prozesu, egitasmo eta esperientzia ezberdinak ezagutu eta beraietan parte hartu
izana.
Euskaraz eta gazteleraz hitz egiteko eta idazteko maila altua (EGA, HABE 3...)
Gizarte arloko goi ikasketak izatea, edo, beste esparruetako ikasketak izanda ere, gizarte
gaietan espezializatu izana (bereziki parte hartzearekin lotutako ikasketa gehigarriak izatea).
Lan taldeak eta eztabaida taldeak dinamizatu eta koordinatzeko gaitasuna eta
esperientzia.
Malgutasuna: ordutegi eta mugikortasun geografikoa.
Berehala lanean hasteko prestutasuna (uztailaren hasieran).

KONTUAN HARTUKO DA:







Lan taldean aritzeko trebetasuna: malgua izatea, proaktibitatea eta ardurak hartzeko
gaitasuna izatea.
Ekimen propioak autonomiaz garatzeko gaitasuna.
Antolaketarako gaitasuna.
Harremanetarako gaitasuna.
Ingelesa eta beste hizkuntza batzuen ezagutza.
Informatika-ofimatika ezaguerak.

ESKAINTZEN DA







DONOSTIAN lanpostua, baina lan eremua Euskadi osoa izanda.
¾ jardunaldiko kontratua.
EGK-ren barne hitzarmenak araututako lanpostu bat.
EGK-ko Batzorde Iraunkorraren ardurapeko lanpostua.
Lan talde gazte eta dinamiko batean parte hartzea.
Gizarte eta politika publikoetan euskal gazteriaren parte-hartzearen alde lan egitea.

HAUTAGAI IZATEKO:
1- Honako loturan dagoen FITXA BETE.
https://docs.google.com/forms/d/1AtauNBri4WG1UD4uxx_eqyzcIK6jsCW8sbZn9kYnJvo/viewf
orm?pli=1
2- KURRIKULUMA eta MOTIBAZIO GUTUNA bidali egk@egk.org helbidera. Azken eguna:
ekainaren 16a (igandea). E-mailaren gaia zehaztu: PARTE-HARTZEA.
Kurrikulum dokumentua honela izendatu: IzenAbizenak.PARTEHARTZE.pdf/doc
Motibazio gutuna honela izendatu: IzenAbizenak.PARTEHARTZE.gutuna.pdf/doc

3- Lehen hautaketa gainditzen dutenek IDATZIZKO FROGA egin beharko dute Gipuzkoako
EGK-ko egoitzan.
4- Idatzizko froga gainditzen dutenek BANAKAKO ETA TALDEKO AHOZKO FROGA egin
beharko dute Gipuzkoako EGK-ko egoitzan.
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