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IKASTARO  
/ ALTERNANTZIA 

ADMINISTRAZIO ETA 
FINANTZA KUDEAKETA 

POSTU PROPOSAMENA 
 

  

Akitania Berria Euskadi Nafarroa GECT europar talde bat da. 2011ko abenduaren 12an 

sortutako Lurralde Lankidetza da. Mugaz gaindiko eta euroeskualdearen garapen 

ekonomikoa, soziala eta kulturala, eta bere barruko trukeak bultzatzea du helburu. 

  

1. MARKO OROKORRA  
  
Euroeskualdea Akitania Berria Euskadi Nafarroa, Hendaian egoitza duenak , bekadun edota 

formakuntza dualeko ikasle bat bila ari da administrazio eta finantza postuan. Pasanteak 

kultura, diziplina eta hizkuntza anitzeko testuinguruan eboluzionatuko du. Ikastaro honek 

esperientzia hartzeko aukera ematen du, tokiko, eskualdeko eta Europako proiekzioa duen 

egitura baten barruan, eta hainbat eragile publiko eta pribaturekin lan eginez. 

  

  2.    EGINKIZUN NAGUSIAK  
 
Pasanteak talde teknikoarekin lankidetza estuan lan egingo du, batez ere administrazio eta 

finantza arduradunarekin, eginkizun hauen inguruan: 

• Euroeskualdearen posta administratiboaren jarraipena kudeatzea. 

• Kontabilitate-jarraipena (fakturen kontrola eta erregelamenduen antolamendua) 

• Akitania Berriko, Euskadiko eta Nafarroako proiektuen deialdiko diru-laguntzen 

espedienteen aurrekontu-jarraibidea prestatzea (justifikazio finantzarioko 

dokumentuen ikuskaritza) 

• Kontabilitateko epeak zaintzea, hileko txostena idazten laguntzea 

• Jendea telefonoz eta fisikoki jasotzea Euroeskualdearen lan-hizkuntzetan (bereziki 

frantsesean eta gaztelanian) 

 

3.     HAUTAGAIAREN PROFILA  
A. GAITASUN TEKNIKOAK 
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• BTS, DUT, Pro lizentzia, administrazio-, finantza- edo kontabilitate-kudeaketako 

lizentzia edo masterra, 

• Frantsesa eta gaztelania menperatzea (gutxieneko B2 maila), 

• Euskara menderatzea bereziki baloratuko da. 

• Ingelesa jakitea aintzat hartuko da. 

• Mahaigaineko, Exceleko eta Wordeko tresnak menderatzea (espero den maila 

berretsia), 

• Argitalpen-gaitasun onak  

 

A. HARREMANETARAKO TREBETASUNAK 

• Motibazioa 

• Autonomia, ikuspegi proaktiboa eta proposamen-indarra 

• Taldean lan egiteko gaitasuna, zehaztasuna eta antolamendua 

• Hainbat solaskiderekin hitz egiteko gaitasuna, testuinguru eleanitzean eta kultura-

aniztunean  

4.     KONDIZIOAK 
 
• Denbora osoa (35 ordu/astean) Hendaian (64700) kokatua 

• Iraupena : 3 hilabetetik 6 hilabetera 

• • Eskersaria: arauzko betebeharren arabera ordaindutako praktikak 

(2009/11/24ko 2009/11/24ko 2009 Legea, lanbide-orientazioari eta lanbide-

heziketari buruzkoa), unibertsitatean edo irakaskuntza- edo prestakuntza-

establezimendu batekin egindako hitzarmen baten bidez egiten ez den enpresako 

ikastaro oro debekatzea. Eskersaria ez dago errentaren gaineko zergari lotuta. 

Pasanteak lehengoratze kolektiborako sarbideaz (otorduetako gastuak) eta garraio 

kolektiboko gastuak hein batean zaintzeaz onura jasoko du.  

• Oporren eskubidea : bekadunak hilean 2,5 opor egun hartuko ditu 

• Postuaren hartzea : Ahal bezain fite  

  

Eskabideak (curriculum vitaea eta aurkezpen gutunak) posta elektronikoz bidali 

behar dira Céline Piva-ri (celine.piva@euroregion-naen.eu). 


