DONOSTIAKO
TRANBIA
KONPAINIA,
SAUn
BALIO
ANITZEKO
GIDARIKOBRATZAILEAREN LAN POLTSA SORTZEKO HAUTATZE PROZESUAREN DEIALDIA.

HURRENGO FASEAK EGITEKO DEIALDIARI BURUZKO INFORMAZIOA (Kanpo Deialdia
eta Barne Sustapena):
* ELKARRIZKETA ETA ANALISI PERTSONALA - FASEA
* MERITUEN BALORAZIOA (dokumentazioaren aurkezpena)

ELKARRIZKETA ETA ANALISI PERTSONALA FASEA EGITEKO DEIALDIARI
BURUZKO INFORMAZIOA:
Deialdiaren oinarrietan xedaturikoaren arabera, hautagaiei elkarrizketa egingo zaie
banan-banan, eta horrez gain banaka edota taldeka beste proba batzuk ere egingo
zaizkie, dituzten ezaugarri pertsonalak eta gaitasunak lanpostuaren ezaugarriekin bat
datozen ala ez jakiteko.
Fase hau bi zatitan egingo da, honako plangintza honen arabera:
-

Lehenbiziko zatia 2021eko urtarrilaren 28an eta 29an egingo da, EHUko
Enpresa Zientzien Fakultatean, Oñati plaza, 1 – 20018 Donostia, laster
argitaratuko den ordenaren arabera (deialdiaren eguna eta ordua). Proba
honek ordu eta erdi - 2 ordu inguru iraungo du (gutxi gorabehera).

-

Bigarren zatia 2021eko urtarrilaren 4tik aurrera egingo da, OTEIC
TALDEAREN bulegoetan, Zuatzu Enpresa Parkea, Igeldo Eraikina, 1.
solairua - 20018 Donostia, laster argitaratuko den ordenaren arabera
(deialdiaren eguna eta ordua).

Plangintza hau behin-behinekoa da, hurrengo jakinarazpen batean deialdi formalaren
bidez berresten den arte

MERITUEN BALORAZIOARI
documentación):

BURUZKO

INFORMAZIOA

(presentación

de

Hautagaiek Merituen Balorazioari dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko
dute (gidatze lanetan duten esperientzia profesionala eta gidabaimenean dituzten
puntuak), Elkarrizketa eta Analisi Pertsonala Fasearen lehenengo zatira deitzen
zaien egunean (hau da, urtarrilaren 28-29an, dagokien bezala).
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Gogorarazten da, Deialdiaren oinarrien arabera, gidatze lanetan duten esperientzia
profesionala Gizarte Segurantzak eginiko ziurtagirien bidez edo enpresa ziurtagirien
bidez egiaztatu behar dela.
Gidabaimeneko puntuei dagokionez, Trafiko Zuzendaritza Nagusiak
ziurtagiriaren bidez (TZNren zigilua eta sinadura behar ditu ziurtagiriak).

eginiko

Zentzu honetan, DTK SAUk “gidabaimenean puntuak edukitzea” merituaren
informazioa eskuratu ahal izango du TZNren bidez, hautagaiek horretarako
berariazko baimena ematen badute Elkarrizketa eta Analisi Pertsonala Fasearen
lehen zati honetan eskuratuko zaien inprimakia betez. DTK SAUri ez bazaio
informazioa eskuratzeko baimenik ematen, hautagaiak egiaztatu beharko du bere
kontura horretarako jarritako egunean, TZNak eginiko ziurtagiriaren bidez,
2021eko urtarrila baino lehen EZ den data, zigilua eta sinadurarekin.

Laster argitaratuko dira deialdi ofizial xehatua eta segurtasun- eta higiene-arauak
eta -neurriak. Arretaz jarraitu argitaratzen diren informazioak, eta irakurri arretaz
araudia, benetan bete dadin.

Hautaketa Prozesuan zehar aurkeztutako dokumentazioa eta emandako informazioa
egiazkoa dela, eta automatikoki deialditik kanpo utzi ahal izango dituela informazio
faltsua aurkeztu duten hautagaiak.

Hautaketa

Prozesuaren

garapenarekin

loturik

sortzen

den

informazio

guztia

jakinarazteko, ondoko bide ofizial hauetan argitaratuko da:
-

Web

orria:

https://www.dbus.eus/beste-zerbitzu-batzuk/pertsonalaren-

aukeraketa/
- Donostiako Tranbia Konpainiako iragarki taula (Fernando Sasiain 7, Donostia)
- Barne sustapenaren txandaren kasuan, www.dbus.eus orrian (langileaen
atarian, Barne Deialdiaren atalean).

Stua.: Hautaketa Batzordea
Donostia, 2021eko urtarrilak 15
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