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IKASTARO/ALTERNANTZIA 
KOMUNIKAZIOA 
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. 

 

01 |   MARKO OROKORRA 
 

Euroeskualdea Akitania Berria Euskadi Nafarroa, Hendaian egoitza duenak , bekadun edota 

formakuntza dualeko ikasle bat bila ari da komunikazio postuan. Ikasleak 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. 

 

02 |   MISIO NAGUSIAK 
Pasanteak lankidetza estuan lan eginen du talde teknikoarekin, batez ere komunikazioaz 

arduratzen den pertsonarekin, eginkizun hauen inguruan: 

• Euroeskualdearen proiektuak sustatzeko komunikazio-euskarriak egiten parte hartzea 

(kartelak, flyerrak, artikuluak, gonbidapenak, infografiak, etab.) 

• Sare sozialen animazioa eta zaintza (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram) 

• Web edukia animatzea eta eguneratzea 

• Konpromisoaren jarraipena 

• Artikuluak eta buletinak idaztea 

• Prentsaren segimendua, komunikabide-azterketa eta komunikatuen eta prentsa-

espedienteen idazketa 

• Euroeskualdearen proiektuetarako deien animazioan parte hartzea 

• Jarduera-txostena edo beste edozein dokumentu idazten parte hartzea 

• Komunikazio-plana ezartzeko ekarpena 

• Euroeskualdearen misioekin zerikusia duten ekitaldiak antolatzeko laguntza 

 

03 |   HAUTAGAIAREN PROFILA 

A ·  GAITASUN TEKNIKOAK 
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• Komunikazioko Goiko ziklo, grado edo Masterra, Europako zientzia politiko eta 

ikasketetarako aplikazio batekin. 

• Frantsesa eta gaztelania menderatzea (gutxieneko B2 maila) 

• Euskara menderatzea bereziki baloratuko da 

• Ingelesa jakitea aintzat hartuko da. 

• Argitalpen-gaitasun onak 

• Komunikazio-tresnak eta bulegoko tresnak menderatzea 

• Bideoa eta grafikoak editatzeko tresnak menderatzea baloratuko da. 

• Sare sozialak menderatzea (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram) 

B ·  ERLAZIO GAITASUNAK 

• Motibazioa 

• Autonomia, ikuspegi proaktiboa eta proposamen-indarra 

• Taldean lan egiteko gaitasuna, zehaztasuna eta antolamendua 

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

aniztasunean 

04 |   KONDIZIOAK 
• Denbora osoa (35 ordu/astean) Hendaian (64700) kokatua 

• Iraupena : 3 hilabetetik 6 hilabetera 

• Eskersaria: arauzko betebeharren arabera ordaindutako pasantia (2009/11/24ko 

2009/11/24ko 2009 Legea, lanbide-orientazioari eta lanbide-heziketari buruzkoa), 

debekatu egiten du enpresan edozein praktikak egitea, unibertsitate, irakaskuntza edo 

prestakuntza-erakunde baten bidez egiten ez bada. Eskersaria ez dago errentaren 

gaineko zergari lotuta. Pasanteak onura izanen du lehengoratze kolektiborako 

sarbideaz (kargupeko otorduetako gastuak) eta garraio kolektiboko gastuak hein 

batean kontutan hartzea. 

• Oporrak izateko eskubidea: langileak hilean 2,5 opor-egun izango ditu. 

• Postu hartzea: ahal bezain laster 

Eskabideak (curriculum vitaea eta aurkezpen gutunak) posta elektronikoz bidali 

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


