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MUGARIK GABEKO EKONOMILARIAK (MgE) 

LAN-ESKAINTZA EUSKADIKO ORDEZKARITZAN 

 

Gure lantaldean Euskal Autonomia Erkidegoko Ordezkaritzan 

(Bilbo/Donostia) gizarte-ekintzailetzako teknikari eta administrari gisa 

  arituko den pertsona baten bila gabiltza,  

 

 

Funtzioak 

 

• Pertsonei arreta, aholkularitza eta laguntza ematea beren 

ekintzailetza-proiektuetan, Gizarte Ekonomiaren eta Ekonomia 

Solidarioaren ikuspegitik 

• Erakundearen ordezkaritza ekintzailetza sozial eta solidarioaren arloan: 

parte den tokiko eta lurraldeko sareetan parte hartzea; aliantzak ezartzea 

eta finkatzea. 

• Euskadiko Mugarik gabeko Ekonomialarien ordezkaritza administrazio- 

eta barne-komunikazioko zereginak, Estatuko egoitzarekin koordinatuta. 

• Euskal administrazio publikoek finantzatutako proiektuen formulazioa, 

gauzatzea eta justifikazio teknikoa eta aurrekontukoa. 

• Hezkuntza-programak garatzea eta ematea LHn eta Unibertsitatean, 

Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren esparruan. 

 

 

Zer bilatzen dugu 

 

• Enpresak sortzeko aholkularitzaren arloan esperientzia izatea (bereziki 

gizarte-ekonomiako erakundeena). 

• Ekonomia sozial eta solidarioaren arloko esperientzia eta/edo 

prestakuntza. 

• Pertsona metodikoa eta erakunde baten administrazio-zereginetan 

interesa duena. 

• Euskaraz lan egiteko gaitasuna. 

• Lan-esperientzia kulturartekotasunaren ikuspegitik. 

• Finantzaketa publikoa duten proiektuak formulatzen, horien jarraipena 

egiten eta justifikatzen esperientzia eta/edo prestakuntza izatea. 

• Diziplina anitzeko pertsona, erabakitzailea eta proaktiboa, lan-taldean 

integratzen dena eta Mugarik Gabeko Ekonomialarien proiektu komun 

batean inplikatzen dena. 

• Office paketea eta elkarlanerako tresnak menderatzea 

 

mailto:ecosfron.euskadi@ecosfron.org


 

Economistas sin Fronteras. Plaza de la Cantera nº 4- Harrobia Plaza, 4- 48003 Bilbao 

Tel: 722 371 633 ecosfron.euskadi@ecosfron.org www.ecosfron.org 

 

 

Baloratuko da 

 

• Enpresen, lan-harremanen edo antzekoen ekonomiari, administrazioari 

eta zuzendaritzari buruzko prestakuntza, lanbide-heziketatik zein 

unibertsitate-heziketatik datorrena. 

• Esperientzia, prestakuntza, borondatezko jarduera Garapenerako 

Lankidetzaren eta Gizarte Eraldaketarako Hezkuntzaren eremuan. 

• Ekonomia zirkularrari eta ekonomia feministari buruzko ezagutzak. 

• Lan-esperientzia eta/edo lotura antolaketa-egitura horizontalak dituzten 

elkarte txikietan. 

• Lan-esperientzia migratzaileen kolektiboarekin edo bazterketa-arriskuan 

dauden beste kolektibo batzuekin. 

• Administrazio- eta barne-komunikazioko eginkizunetan lan-esperientzia 

izatea. 

• Sentsibilizazio- eta prestakuntza-saioak ematen esperientzia izatea. 

 

Lan-baldintzak 

 

- 2023ko martxoaren 31ra arteko lan-kontratua, berritzeko aukerarekin. 

- Lanaldi osoko lanaldia: 35 ordu astean, MgE-ren hitzarmenaren arabera. 

- Lanpostuaren kokapena: Bilbo (edo Donostia astean behin Bilbora 

joanda). 

- Hasiera-data: berehalakoa 

- MgE-ren lan-esparruaren araberako ordainsaria (23.400€ eta 25.000€ 

gordin artean urtean) 

 

Hautaketa-prozedura 

 

Lanpostua lortzeko, urrats hauek egin behar dira: 

 

• Formulario hau bete. 

• CVa ecosfron.euskadi@ecosfron.org helbide elektronikora bidali, 

aurkezpen-gutun batekin batera. Gutun horretan, lanpostuaren beharrei 

erantzungo dieten CVaren alderdi kualitatiboak, motibazioa eta gaitasun 

pertsonalak garatuko dira. 

• Mesedez, postaren gaian jarri: Euskadiko lan-eskaintza 

• Hautagaitzak jasotzeko azken eguna: 2022ko irailaren 18a 

• Elkarrizketen gutxi gorabeherako data: 2022ko irailaren 21a 
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