LANERAKO EZ DIREN PRAKTIKAK – EZKERRALDEA GAZTEDI 2019
ESKAERA ORRIA
Eskaera egiten duen gaztearen identifikazio-datuak:
Izen-abizenak

NAN:

Helbidea eta harremanetarako datuak:
Kalea eta zk.:

Udalerria:

PK:

Telefonoa/ sakelakoa:

E-maila:

ESKATZEN DU:
LANERAKO EZ DIREN PRAKTIKAK 2019
Lanerako ez diren praktikei buruzko informazioa, eskaera honen xede
(Eskaera orri bat bete lanekoak ez diren praktiken lanpostu bakoitzeko)
lanerako ez den praktikaren lanpostuaren esparrua
Marketina/Diseinua/Salmentak/Administrazioa
Informatika/Aplikazioen garapena eta webguneen mantenua
Haur hezkuntza
_______________________________________________________Egindako titulazioa eta aurkeztutakoa:
Lanbide Heziketa
Erdi mailako gradua ____________________________________________
Goi mailako gradua ___________________________________________
Unibertsitateko tituluak _____________________________________________

Baloratzeko beste batzuk:________________________________________

1
ESKAERA ORRIAK AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA
Eskaera-orriak eta gainerako dokumentazioa Santurtziko udaleko HAZ bulegoan aurkeztuko dira
(Murrieta,etor. 6, 48980 Santurtzi).
Epea 2019ko urriaren 31n amaituko da edo praktiketarako eskuragai dauden 10 plazak betetzen direnean.

Lanerako ez den praktikaren lanpostuaren esparrua
Marketina/Diseinua/ Salmentak/ Administrazioa
Informatika/Aplikazioen garapena eta webguneen mantenua
Haur hezkuntza
_________________________________________________________

Egindako titulazioa eta aurkeztutakoa:
Lanbide Heziketa
Erdi mailako gradua _______________________________________________
Goi mailako gradua _____________________________________________
Unibertsitateko tituluak _____________________________________________

Baloratzeko beste batzuk: ____________________________________________

AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA:
Indarrean dagoen NAN/AIZ agiriaren fotokopia
Indarrean dagoen errolda-agiria
Lanekoak ez diren praktiketarako eskatzen diren profilekin lotutako lanbide heziketako
tituluaren (erdi edo goi mailakoa) edo unibertsitateko tituluaren fotokopia
Lanbiden alta emanda dagoela eta enplegu-eskaera eginda duela egiaztatzen duen
dokumentua (LEABD) eta langabezian dagoela egiaztatzen duena
Curriculum vitae-a eguneratua

DATU PERTSONALEN BABESA
Horrez gain, adierazten du eskaera-orrian dauden datu pertsonalak bere baimenpean jaso direla,
bai eta onartu egiten duela ere datuok tratatzea eta udal honek, zeinaren udaletxea Murrieta etor.
6 (48980 Santurtzi) helbidean dagoen (tel: 94 4205800, helbide elektronikoa sac@santurtzi.eus

2
ESKAERA ORRIAK AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA
Eskaera-orriak eta gainerako dokumentazioa Santurtziko udaleko HAZ bulegoan aurkeztuko dira
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eta IFK: P4809500D), behar bezala baimentzen dituen tratamenduetan sartzea. Gainera, baimen
ematen du datuok lan-merkatuan bitartekaritza lana egin, enpresa eta erakunde sortu berriei
zerbitzua eman, herriko biztanleei prestakuntza eta orientazioa eman eta udalerriko biztanleen
zuzeneko kontratazioa egiteko helburuz erabil daitezen, beroriek beste Herri Administrazio, beren
organismo eta erakunde pribatuei laga eta jakinarazi ahal izango zaizkielarik aurreikusitako
kasuetan.
Interesdunek datuak ikusi, zuzendu, ezabatu, mugatu, eraman eta horiei aurka egiteko
eskubideak erabili ahal izango dituzte legean aurreikusten den moduan Santurtziko udalari idatziz
eskatuz (Murrieta etor. 6 – 48980 Santurtzi). Informazio gehiagorako honako hauetara jo:
•

Webgunea: http://www.santurtzi.net/es-ES/Institucional/Paginas/politica-privacidad.aspx

•

Telefonoa: 94 4 20 58 00

Santurtzin, 2019ko _________________aren _______________(e)an

Eskatzailearen sinadura
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