
 

LEKUNBERRIKO TURISMO BULEGOKO TEKNIKARI LANPOSTU BAT OPOSAKETA-

LEHIAKETA BIDEZ KONTRATATZEKO DEIALDIA 

 

1. OINARRIA: DEIALDIAREN XEDEA 

Deialdi honen xedea da urgentziaz betetzea, lan araubidean, turismo bulegoko teknikari plaza 

bat, lanaldi osokoa, 2022ko urtarrilaren 3tik abenduaren 9ra bitartean. 

Gainera, prozesu honen bidez, Plazaolako Turismo Partzuergoaren eskura egongo den 

Turismo Bulegoko teknikariak kontratatzeko Aldi baterako Kontratazio Zerrenda sortu nahi da, 

behar bada, profil bereko edo antzeko lanpostuak bete ahal izateko. 

2. OINARRIA: HAUTAGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK 

2.1.-Hautaketa-prozesuan parte hartu ahal izateko, hautagaiek baldintza hauek bete beharko 

dituzte: 

a) Espainiar hiritartasuna izatea, edo Europar Batasuneko kide den estaturen batekoa nahiz 

Europar Batasunarekin sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko hitzarmenen 

arabera langileen joan-etorri librea aplikagarri zaion herrialderen batekoa, joan-etorri libre 

hori zehaztua dagoen moduan. Orobat parte hartu ahal izango dute Europar Batasuneko 

estatuetakoren bateko hiritartasuna dutenen ezkontideek, izatez bananduta ez badaude, 

baita hiritartasuna dutenen ondorengoek nahiz ezkontideenek ere, baldin eta 

zuzenbidearen arabera bananduta ez badaude, ondorengo horiek 21 urtetik beherakoak 

badira nahiz adin horretatik gorakoak izanda ere gurasoen kontura bizi badira. 

Hiritartasuna dutenen ezkontide nahiz ondorengoek gaztelania nahikoa badakitela 

egiaztatu beharko dute. 

b) 18 urte beteta edukitzea. 

c) Lanak egiteko gaitasun funtzionala edukitzea eta lanpostuari dagozkion zereginak egitea 

galaraziko lukeen osasun arazorik ez edukitzea. 

d) Edozein administrazio publikoren, erakunderen edo enpresaren zerbitzutik ediziplina-

espediente bidez bereizita ez egotea, eta funtzio publikoak betetzeko ezgaituta ez 

egotea. 

e)  Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, bigarren mailako Lanbide 

Heziketako edo Batxilergoko tituluaren jabe izatea edo eskuratzeko moduan egotea. 

f) Hizkuntza hauen ezagutza, Administrazio publiko eskudunek behar bezala egiaztatua, 

izatea. Euskara EGA edo C1, ingelesa B1 eta frantsesa B1. 

 



 

2.2.- Oinarrian aipatzen diren baldintza guztiak eskabideak aurkezteko epea bukatzen den 

egunean bete beharko dira eta kontratua edo izendapena formalizatu arte mantendu. Ez da 

dokumentazio osagarririk onartuko horretarako ezartzen diren epeetatik kanpo. 

2.3.- Hauek dira lanpostuaren eginkizun nagusiak: 

• Jendeari aurrez aurre, telefonoz, posta bidez eta posta elektronikoz harrera egitea. 

• Baliabide monumentalei, naturalei eta historikoei buruzko informazioa ematea, 
bai eta ostatuen, jatetxeen eta jardueren eskaintzari, garraio- eta komunikazio-
zerbitzuei eta, bereziki, zonaldeko ekitaldien eta esperientzia aktiboen berri 
ematea. Era berean, helmuga turiskoari, haren eragin eremuari (Sakana, 
Plazaola eta Ultzamaldea eskualdeak) eta, hala badagokio, Nafarroa osoari 
buruzko edozein datu interesgarri ematea.. 

• Informazioa eta datuak biltzea, eguneratzea eta tratatzea, dagokion 
metodologiaren arabera. 

• Dibulgazio-, informazio- eta turismo-materiala biltzea eta kudeatzea. Informazio 
turistikoa biltzea hainbat promozio-euskarritarako eta interesa duten 
erakundeetarako. Datuak eguneratzea 

• Nafarroako Gobernuak bultzatutako Nafarroako estrategia turistikoko plan 
globalak prestatzen eta abian jartzen parte hartzea eta laguntzea, bereziki 
Turismoko 2018-2025 Plan Estrategikoan eta honen programa eta neurrien 
garapenean. 

• Turismo sektoreari laguntzea digitalizazio, iraunkortasun, inklusio eta antzeko 
prozesuetan. 

• Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiak eragin eremurako 
aurreikusita dituen prestakuntza, dinamizazio eta sentsibilizazio ekintzetan 
laguntzea. 

• Arautu gabeko eskaintza turistikoa antzemateko laguntza ematea. 

• Informazioa idazten, biltzen edo prozesatzen laguntzea, on line, off line, sare 
sozialak, prentsa-oharrak, komunikabideentzako elkarrizketak eta antzekoak erabiliz. 

• Eragin-eremuko turismo-informazioko lotutako guneak gainbegiratu, lagundu eta 
haiei aholku ematea 

• Lekunberriko Turismo Bulegoaren ETKU koordinatzeko eta garatzeko lanetan 
laguntzea. 

 

2.4.- Lanaldia %100ekoa izango da probetan kalifikazio altuena lortzen duen hautagaiaren 

kasuan. Uko eginez gero, irizpide hori aplikatuko da. 

3. OINARRIA: ESKAERAK AURKEZTEA 

3.1.- Deialdian parte hartu nahi dutenek abenduaren 17a baino lehen egin beharko dute, 

13:00etan: 

• www.plazaola.org (ESKABIDE FORMULARIOA) 

• Plazaolako Turismo Partzuergoaren egoitza, Plazaola kalea, 21, Lekunberri 

• Informazioa: plazaola@plazaola.org / tfno: 948 50 72 05 

http://www.plazaola.org/
mailto:plazaola@plazaola.org
https://www.google.com/search?q=ofiinca+de+turismo+de+lekunberri&newwindow=1&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvJmFrMk2QUuOSgKSHHzXV4V46G3-g%3A1637908625589&ei=kYCgYfG5I5aVxc8P796EwAE&ved=0ahUKEwixxrWOtbX0AhWWSvEDHW8vARgQ4dUDCA0&uact=5&oq=ofiinca+de+turismo+de+lekunberri&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCgguEMcBEK8BEA0yBggAEBYQHjoKCCMQrgIQsAMQJzoECCMQJzoFCC4QgAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOgcIABCxAxBDOgQIABBDOgoILhDHARCjAhBDOgUIABCABDoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOgoIABCxAxCDARAKOgsILhCABBDHARCjAjoMCC4QxwEQ0QMQChBDOgoIABCxAxCDARBDOgcIABCABBAKOgcIABCxAxAKOgcIIxCxAhAnOgoILhDHARCvARAKOg0ILhCxAxDHARCjAhAKOgQIABAKOgQILhAKOgcIIxCwAhAnOgoIABCxAxCDARANOg0ILhCxAxDHARCjAhANOgQIABANOgQILhANOgcIABDJAxANOgUIABCSAzoICAAQFhAKEB5KBAhBGAFQhwVY0CBguiJoAXAAeACAAbkDiAHMK5IBCjAuMjYuMy4yLjGYAQCgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz


 

 

3.2.- Eskabidea egiterakoan merezimenduak frogatzen dituzten agiriak aurkeztu beharko dira 

(DOKUMENTUEN FORMULARIOaren bidez egin beharko da ondorengo loturan: 

https://forms.gle/XqMWM4YX49ggtG3G8 , edo tokian bertan behar diren dokumentuen kopiak 

aurkezten). Gainera, dokumentazio hau erantsiko da ere:  

a) NANaren fotokopia edo "B" motako gidabaimenaren eta identifikazio agiri baliokidea.  

3.3 Hala badagokio, betekizunak eta/edo merezimenduak zuzenbidean onartutako edozein 

frogabidez justifikatuko dira, eta bereziki: 

a) Titulazio akademiko ofizialak: titulua, edo dagozkion tasak ordaindu ondoren 

eskuratutako ordainagiria. 

b) Hizkuntza eskakizuna: NAPIren, Hizkuntza Eskola Ofizialaren, Nafarroako Gobernuko 

Hezkuntza Sailaren nahiz eskumena duen beste administrazio publikoren baten 

ziurtagiria. 

c) Beste hizkuntza batzuen ezagutza egiaztatzeko: Hizkuntza Eskola Ofizialaren edo 

beste herri-administrazio eskudunen ziurtagiria. 

 

4. OINARRIA: EPAIMAHAIA 

4.1.- Deialdia arautuko duen epaimahaia honela osatuko da: 

• Lehendakaritza: Plazaolako Partzuergo Turistikoaren Gerentzia eta ordezkoa. 

• Batzordekideak: Turismoko 3 teknikari eta ordezkoak (Nafarroako Gobernuko 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusia, Sakana Garapen 

Agentzia eta Plazaolako Turismo Partzuergoa) 

• Idazkaritza: Plazaolako Turismo Partzuergoko teknikari bat eta haren ordezkoa. 

4.2.- Epaimahaiko kide guztiek hitza eta botoa izango dute. Epaimahaiaren erabakiak 

bertaratutako botoen gehiengoz hartuko dira, eta berdinketa gertatuz gero, mahaiburuaren 

botoak erabakiko du. 

4.3.- Titularrekin batera izendatu beharreko ordezkoek osatuko dute epaimahaia. 

4.4.- Epaimahaia ezin izango da osatu, ezta jardun ere, mahaiburua eta idazkaria edo 

ordezkoak bertan ez badira, ezta kideen erdiak —titularrak nahiz ordezkoak— bertan ez badira 

ere.. 

4.5.- Oinarri hauetan jaso gabekoei dagokienez, epaimahaiaren esku geratuko da argitu 

beharrekoak argitzea eta deialdia behar bezala bideratzeko hartu beharreko erabakiak hartzea. 

https://forms.gle/XqMWM4YX49ggtG3G8


 

4.6.- Jakinarazpen eta erreklamazioetarako, hauxe izango da epaimahaiaren helbidea 

Plazaolako Partzuergo Turistikoa -: Plazaola kalea, 21 – 31870 Lekunberri. 

 

5. OINARRIA: HAUTAGAIEN ONARPENA 

5.1.- Eskabideak aurkezteko epea bukatutakoan, agiriak betetzen direla egiaztatuko da eta 

Plazaolako Turismo Partzuergoak bere web orrian eskatzaileen zerrenda eta proben deialdia 

argitaratuko ditu. 

5.2.- Epaimahaiak lehiakideek alegatutako merezimenduen gaineko argibideak eta datu 

osagarriak eskatzen ahalko ditu noiznahi. 

5.3.- 2 egun naturaleko epea ezarriko da, argitaratu eta biharamunetik hasita, akatsak 

zuzentzeko. 

6. OINARRIA: LEHIAKETAREN GARAPENA 

Alegatu eta frogatutako merezimenduak ondoko baremoaren arabera kalifikatu eta puntuatuko 

dira. Epaimahaiak noiznahi eskatzen ahalko ditu lehiatzaileen merezimenduei buruzko argibideak 

eta datu osagarriak. Deialdia argitaratzen den egunean dituzten merezimenduak soilik hartuko 

dira kontuan, espedientean agiri bidez egiaztatzen badira. Lehiaketaldia honek gehienez ere 30 

puntuko balorazioa izango du, modu honetan banaturik:: 

1.- PRESTAKUNTZA-BAREMOA: prestakuntza akademiko espezializatua, lanpostuarekin zerikusia duten 

ikastaroak/bete beharreko profila (gehienez ere 15 puntu). Jarduera turistikoarekin, sustapen/komunikazioarekin, 

merkaturatze/marketinarekin, enpresarekin, aisialdiarekin eta talde-gidarekin lotutako ikastaroak 

• Turismoari buruzko goi-mailako prestakuntza espezifikoa: Turis-

moko Gradua, Turismoko Diplomatura, Turismoko Enpresa eta 

Jardueretako Teknikaria (TEAT), Ostalaritzako eta Turismoko 

Goi Mailako Heziketa Zikloa (GMHZ). 

10 puntu 

• Goi-mailako prestakuntza beste eremu batzuetan (unibertsitate-

koa eta goi-mailako heziketa-zikloa (GMHZ) 
5 puntu  

• Prestakuntza osagarria: lanpostuaren profilari lotutako jarduere-

tarako ikastaro espezifikoak (bezeroarentzako arreta, gidatze tu-

ristikoa, gizarte trebetasunak -HHSS, etab.). (20 ordu gutxienez) 

2 puntu gehienez 

• Prestakuntza osagarria: ikastaro espezifikoak sare sozialetan, 

mar-keting-a on line, komunikabideak, etab. (20 ordu gutxienez) 
3 puntu gehienez 

2.- ESPERIENTZIA-BAREMOA:  Turismo Bulegoko teknikari lanpostuarekin zerikusia duten lanpostuetan edo 

hizkuntza-esperientzia profesionala (gehienez ere 10 puntu). 

• Turismo bulegoetan, turismo informazioko guneetan edo turis-

moko beste leku batzuetan egindako lana 
2  puntu / 3 hilabete   

• Jendeari harrera egiteko beste turismo-establezimendu batzue-

tan egindako lana (AAVV, hotelak, beste ostatu batzuk, turismo-
Puntu 1 / 3 hilabete   



 

zerbitzuetako beste enpresa batzuk, etab.). 

• Bestelako lanak publikoaren aurrean 
0’50 puntu / 3 hilabete   

3.- HIZKUNTZEN BAREMOA:  Hizkuntzen ezagutza (5 puntu gehienez) 

Ziurtagiriak. C1             B2           B1   

Ingelesa                   2              1.5             - 

Frantzesa                   2              1.5             -       

Besteak (Alemanera, Katalanera, Italianera)        1              0.75         0.5 

 

7. OINARRIA: OPOSAKETAREN GARAPENA. 

7.1 Proba teorikoa: gehienez ere 30 puntu 

Fase teorikoa (30 puntu gehienez) Sakana, Plazaola, Ultzamaldea, Nafarroa eta/edo Euskal 

Herriko ingurune geografikoetako balio turistikoak, baliabideak, historia, geografia, natura, 

eskaintza sektorialak eta abar ezagutzeko proba teorikoa izango da. Garaiz jakinaraziko den 

egunean eginen da, 10:00etatik 11:00etara, Plazaolako Turismo Partzuergoaren egoitzan 

(Plazaola, 21 Lekunberri). Gai zerrenda hau izanen da: 

• Turismoa Sakanan, Plazaolan, Ultzamaldean.  

o Gobernantza 

o Proiektuak eta zerbitzu turistikoak 

o Baliabide turistikoak 

• Turismo-bulegoak eta bisitariei harrera kudeatzea: tresnak, kontzeptuak, 

trebetasunak, etab. 

• Nafarroa helmuga turistiko gisa: baliabideak, zerbitzuak, plangintza turistikoa, etab  

 

7.2. Deialdi honen xede den lanpostuan bete beharreko eginkizunei buruzko proba 

praktikoa. Gehienez ere 40 puntu. 

Fase hau kasu praktiko baten bidez garatuko da, eta erabat lotuta egongo da lan-profilaren 

ezaugarriekin edo haren deskribapenarekin. Halaber, proba honek hautagaia lanposturako 

pertsona egokia den balioko du, lana egiteko duen gaitasunaren arabera balorazioa ezarriko 

delarik (gehienez ere 40 puntu). 

Proba praktikoa egoitzan egingo da, garaiz jakinaraziko den egunean, 11:30etik 14:30era, 

Plazaolako Turismo Partzuergoaren egoitzan (Plazaola, 21 Lekunberri), eta hautagai bakoitzak 

15’ izango ditu. 



 

 

7.3. Probetarako deialdi bakarra eginen da. Hautagaiek nortasun agiri nazionala aldean dutela 

agertu beharko dute. Agertzen ez diren hautagaiak bazterturik geldituko dira. 

Probak ez dira baztergarriak. Hala ere, oposaketaren azken kalifikazioa hautagai bakoitzak 

lortutako puntuazioen batura izango da, eta azken kalifikazio horretan gutxienez 50 puntu lortzen 

ez dituztenak baztertuko dira. 

8. OINARRIA: PROBAK GAINDITU DITUZTENEN ZERRENDA ETA EPAIMAHAIAREN 

PROPOSAMENA.  

8.1.- Proba guztiak egin ondoren, epaimahaiak probak gainditu dituztenen zerrenda egingo du, 

puntuazio handienetik txikienera ordenatuta, eta Plazaolako Turismo Partzuergoari igorriko dio. 

Proposamen hori entitatearen webgunean argitaratu beharko da, baita haren instalazioetan ere 

8.2.- Probak gainditu dituzten hautagaien zerrenda Plazaolako Turismo Partzuergoak erabiliko du 

deialdi honetan aipatzen den kontrataziorako, bai eta lanpostu berdinetan edo antzekoetan egin 

daitezkeen kontratazioetarako ere. 

8.3.- Plazaolako Turismo Partzuergoak ahalmena du edozein unetan jatorrizko agiriak eskatzeko. 

Ezarritako epearen barruan, eta ezinbesteko kasuetan izan ezik, eskatutako dokumentazioa 

aurkezten ez badute, edo dokumentazio hori aztertuta ikusten bada oinarrietan adierazitako 

baldintzaren bat betetzen ez dutela, ezin izango dute kontratua/izendapena formalizatu, eta 

beren jarduera guztiak bertan behera geratuko dira, faltsukeriagatik izan dezaketen 

erantzukizunaren kalterik gabe. Kasu horretan, zerrendan BEHIN BETIKO BAJA emango zaio. 

8.4. Oposaketa-lehiaketa honen helburuaren arabera, Lekunberriko (Lekunberriko Turismo 

Bulegoa) turismo bulegoko teknikari plaza bat beteko da lan-araubidean, lanaldi osoan, 2022ko 

urtarrilaren 3tik abenduaren 9ra bitartean. Horretarako, zerrendako langileei dei eginen zaie, 

oposizio-lehiaketako proben ondoren ezarritako hurrenkeraren arabera. Plazaolako Turismo 

Partzuergoak, behar bezala justifikatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik, lanpostua betetzeari 

uko egiten badio, kontratazio-zerrendan sartutako hurrengo izangaiekin beteko du lanpostua. 

9. OINARRIA:  

Kontratazioko behin betiko zerrenda beste entitate batzuei lagatzen ahalko zaie, antzeko profila 

bilatzeko. 

10. OINARRIA: 

Plazaola Partzuergo Turistikoaren izenean, ematen diguzun informazioa lantzen dugu, gure era-

kundean hutsik gelditzen diren lanpostuak bete ahal izateko. Emandako datuak kontratazio-

zerrenda edo deialdi berria indargabetu arte gordeko dira edo, zuk zuek eskatuta, ezabatzeko 



 

eskubidea erabili arte. Beraz, eskubidea duzu zure datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak 

zuzentzeko edo ezabatzeko eskatzeko, datuak jada beharrezkoak ez direnean. Eskubidea horiek 

baliatzeko, Plazaola Partzuergo Turistikora jo dezakezu gure bulegoetan (Plazaola kalea, 1, 21). 

31870 Lekunberri, NANaren kopia aurkeztuta. 

 

 

Lekunberri 2021-12-13 


