INFORMATIKA ZERBITZUEN FORU ELKARTEA San (Izfe SA) “NEGOZIO
AHOLKULARIA, ADMINISTRAZIOKO ETA FINANTZETAKO TEKNIKARIA ETA
KONPONBIDE/GARAPENEKO TEKNIKARIA” LANPOSTUAK BETETZEKO
HAUTATZE PROZESUAREN DEIALDIA.
- NEGOZIO AHOLKULARIA:
2.FASEA EGITEKO DEIALDIA.
Negozio Aholkularia hautatzeko prozesuaren 1. Fasea egiteko deialdian (2021eko martxoaren
23an argitaratu zena), honako hau adierazten zen:
Probak egitera (1.FASEA) aurkeztutako hautagaien kopuruak ez badu oinarrietan
finkatutako gutxieneko irizpidea iristen, eta ondorioz aipatutako mozketa irizpidea ez
bada aplikatu behar, 2. fasea egin ahal izango da aurreko faseari dagokion ebazpenari
itxaron behar izan gabe.
Hala balitz, 2. fasea apirilaren 6tik 9ra bitarteko astean egitea aurreikusten da.

1. Fasea 2021eko martxoaren 26an egin da, eta aurkeztutako hautagai-kopurua ez da iristen
oinarrietan ezarritako mozte-irizpidera- Ondorioz, fase hori egin duten hautagaiei 2. Fasea
egiteko dei egiten zaie, 1.ERANSKINEAN ezarritako egutegiaren arabera.

Gogorarazten da azterketa bakoitzerako dei bakarra egingo zaiela hautagaiei. Dei egindako
pertsona ez bada azterketara aurkezten, automatikoki galduko du azterketa horretan eta
hurrengoetan parte hartzeko eskubidea, eta, horrenbestez, hautaketa-prozesutik kanpo
geratuko da.
Hautatze batzordeak, edozein unetan, behar bezala identifikatzeko eskatu ahal izango die
hautagaiei, eta, horretarako, NAN edo, batzordearen iritziz hautagaiaren nortasuna aski
egiaztatzen duen beste edozein dokumentu (pasaportea, gidabaimena, atzerritarren
identifikazio zenbakia eta beste) eraman beharko dute azterketa bakoitzera. Ez badute hori
egiten, kanpoan geldituko dira.
Gogorarazten da deialdiarekin eta hautatze prozesuarekin loturiko informazio guztia,
azterketetara joateko deialdiak barne (gutxienez 72 ordu lehenago egingo dira horiek),
emaitzen argitalpena eta abar, bide honetatik emango dira: www.izfe.eus (lanpostu deialdiak
atalean).

Stua. Hautatze Batzordea
Donostian, 2021eko martxoaren 29an
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1.ERANSKINA:
NEGOZIO AHOLKULARIA: 2.Fasea egiteko deialdia
PROBA

TOKIA

EGUNA ETA ORDUA
2021eko martxoaren 6ko
honako honen arabera:

2. FASEA –
Elkarrizketa/k eta
Analisi Pertsonala eta
Konpetentziala

OTEIC Taldea, Zuatzu
Enpresa Parkea, Igeldo
Erakina, 1. Solairua – 20018
Donostia.

-

34440:
34478:
34604:
34713:
34719:
34807:
34824:
34831:
34864:
34874:
34878:
34901:
34911:
34916:
35045:

2021/04/06,
2021/04/06,
2021/04/06,
2021/04/06,
2021/04/06,
2021/04/07,
2021/04/07,
2021/04/07,
2021/04/07,
2021/04/07,
2021/04/08,
2021/04/08,
2021/04/08,
2021/04/08,
2021/04/08,

astean,

14:30etan
15:30etan
16:30etan
17:30etan
18:30etan
8:30etan
9:30etan
10:30etan
11:30etan
12:30etan
8:30etan
9:30etan
10:30etan
11:30etan
12:30etan

Aurreikusitako iraupena: ordu bat

OHAR GARRANTZITSUA: Dokumentuak aurkeztea.
Oinarrietan finkatutako jarraibideekin bat etorrita, 2.Fasea egiten den momentuan parte
hartzeko eskabide orrian adierazitako datu guztiei dagokien jatorrizko dokumentazioa
aurkeztuko da egiaztatzeko (unibertsitateko titulazio ofizialari dagokiona izan ezik, baldin eta
Izfe SAri baimena eman bazaio datu bitartekaritzako plataformaren zerbitzuen bidez
egiaztatzeko, eskabide orrian zehazten denaren arabera, fisikoki egiaztatu behar izatetik
salbuesten baitu horrek).
Baloratu beharreko merituei dagozkien egiaztagiriak ere aurkeztu beharko dira
(jatorrizkoa eta fotokopia). Horiek aldez aurretik alegatuta egon beharko dute parte hartzeko
eskabidean.
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