
DEIALDIA  
UGARTE IGARAN EKO IGERILEKUETARAKO URETAKO SOROSLEA 

   

Betetzeko plaza:       URETAKO SOROLEA. Udarako kanpoko igerilekuak.  

Lantokia: UGARTE IGARANEKO IGERILEKUAK. Azkoitia. 

Lanaldia: Partziala, beharren araberakoa. 

Bete beharreko bal-
dintzak: 

SARRERAKO PROBA TEORIKO ETA FISIKOAK GAINDITZEA. Probatara aurkezteko beharreko 
heziketa ondorengoa da: 

� LEHEN LAGUNTZA ETA LARRIALDIETAN OINARRIZKO HEZIKETA, (40 Ordu) Gurutze 
Gorriko heziketa edo goragokoa. 

� URETAKO SOROSLE HEZIKETA. (60 Ordu) Gurutze Gorriko heziketa edo goragokoa. 
� OINARRIKO BIZI EUSKARRIA edo KDA ko ikastaroa. 
� Aurkeztutako kide guztiak, harrera jardueretako data eta orduez jakinaren 

gainean izango dira.  
� Adin nagusikoa izatea. 

Ondorengoak        
baloratuko dira: 

� Gurutze Gorriko bolondres eraginkorra izatea. 
� Euskeraz jakitea. . 
� Antzeko postutako experientzia, antzeko lanpostuetan egon izana, bereiziki, Azko-

itin eginiko antzeko lanetako esperientzia, bai profesional bezala eta bai bolondres 
bezala. 

� Aurrez aukeratutakoen artean eginiko elkarrizketa pertsonalen emaitzak. 

Egin beharreko  

lanak: 

 

� Erabiltzaileekiko harreta. 
� Istripu edo eta larrialdi kasu baten aurrean, laguntza ematea.  
� Instalakuntzetako erabilpen arauen zaintza mantentzea. 
� Igerilekuetako materialen zaintzaz eta bertan dauden materialetaz arduratzea, 

bertako zerbitzu egoki bat izan dadin, (flotagailuak, erreskate pertxak, botikinak, 
zorua garbitzeko makina e.a.) 

� Zonalde amankomunak, garbi eta txukun mantendu.  
� Aldika, igerilekuaren egoera berrikusi, bere funtzionamentuko irregulartasunak 

antzemateko.  
� Aforoa, klorazioaren eta PH aren datuak erregistratu osasun liburuan, horretarako 

izendatutako egutegian.  
� Soroslearen material propioen eta botikinen kontrola, behar izan ezkero zuzen egon 

daitezen. 

Ordainsariak: � Gipuzkoako Gurutze Gorriaren soldata taualren araberakoa. 

Iraupena:  � Obra kontratua. Kanpoko igerilekuen irekierako egutegiaren araberakoa.  

Hautagaitza 

aurkezpenak: 

� Epea: 2017 ko maiatzaren 20 ko 20:00ak arte. 
� Dokumentazioa: 

� Aurkezpen idatzia, aurkeztutako lanposturako baldintzak betezen dituela 

adieraziz eta horretarako interesa azalduz. 

� Kurrikulum Vitae a, argazki bat eta eskatutako titulazioen fotokopiak erantsi-

ta. 
� Aurkezpen lekua:  

� Korreo elektronikoz, azkoitia@cruzroja.es helbidean.  

Lanean hasteko 
epea: 

� Egutegiaren araberakoa. 

Epaimahaiaren 
osaketa: 

Herri biltzarreko lehendakaria. 
Herri batzarreko bi kide. 
Gipuzkoako Gurutze Gorriko langileen ordezkaria.  

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzkoa betetzeko, zure oneritzia dugu, zuk zure bo-
rondatez bidalitako informazioa tratatzeko. Zure datuei buruz, helarazpen, aldaketa, ezabatze edo kontrako erizpideak izan ezkero, idatziz 
zuzendu zaitez: Gipuzkoako Gurutze Gorria. Ategorrieta etorbidea, 10,  20013 – Donostia ra.  
 
GURUTZE GORRIAK, EMAKUME ETA GIZONEZKOEN ARTEKO BERDINTASUN AUKERAK SUSTATZEN DITU.  
Azkoitia, 2017 ko maiatzak 10. 
 


