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Prozeduraren definizioa 
Prozeduraren 
definizio 
funtzionala 

Pertsonen Hautaketa kudeatzea EiTBk eta haren sozietateek aldi baterako behar dituzten langilea
aurkitzeko.  

Irismena Aldi baterako langileen Hautaketa-prozesu guztia hartzen du, premia sortzen denetik lanpostua 
betetzen denera arte.  

Ezin da aplikatu artistak eta langileria finkoa aukeratzeko eta kontratatzeko orduan.  

Prozesu hori Zero paper- Lan-poltsa aplikazioaren bidez kudeatuko da.   

Jabea Hautaketa 

 
Aplika daitezkeen agiriak 
 

Agiria  Artxiboaren 
arduraduna Artxibo-sistema Artxiboaren 

epealdia 
EITB CO2 I01 Lan-poltsaren baremazio-irizpideak Hautaketa 

EITB CO3 I01 Zero paper - Lan-kontratazioa 
aplikazioaren erabiltzaileak eta eginkizunak 

Langile Ataria 
Zero paper- Agiriak 

Prozesuko jarduera mekanizatuen erregistroak Hautaketa Zero paper - Lan-poltsa 
Kategorien zerrenda 

Hautaketa 
Zero paper - Lan-poltsa 

eta 
paper-euskarria 

Etengabea 

 

Jarraipena 
Bertsio-zkia. Data eta Aldaketak 

1 2002/01/25 1. prozedura 
2 2002/04/18 Kontratazio informatikoaren bidezko prozedura eta lan-kontratazio prozesua elkarri 

egokitzea. 
3 2004/03/05 Prozedura kudeatzaileen benetako planifikaziora egokitzea. 
4 2006/06/15 Profil berriaren eskaria bertan behera uztea. 
5  2008/06/02 Prozedura antolakuntza-aldaketara moldatzea. 
6 2010/06/15 Poltsako erredaktoreen Hautaketa-irizpideak zehaztea. 
7 2011/07/20 Zerrenda barematuen etengabeko orokortzera moldatzea. 
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Fluxugrama 

 
 

Fluxugramaren deskribapena 

Jarduera: Lan-poltsa elikatzea Sarrera: Sarrera-irizpideak 1  
Arduraduna: Hautaketa   Irteera: Lan-poltsa eguneratua 

• Lan-poltsa erakundeak behar dituen lan-kategoriei buruzko EITB CO2 I01 Lan-poltsaren baremazio-irizpideak instrukzioari 
jarraiki elikatzen da. 

Jarduera: Aldi baterako kontratuak egiteko premien 
aurreikuspena 

Sarrera: Langileen premia 2 

Arduraduna: Eskatzaileak Irteera: Langileria-premiaren aurreikuspena 
• Egokitzat joz gero, eskatzaileek aldi baterako langileriarik beharko den aurreikus dezakete programazio-parrilak, 

oporraldiak, librantzak, premia berriak eta abar kontuan hartuta eta horretarako Zero paper - Lan-poltsa aplikazio 
informatikoa erabilita.   

Jarduera: Erabilgarri dagoen langileria aztertzea. Sarrera: Aldi baterako langileriarik beharko den 
planifikatzea 

3 

Arduraduna: Hautaketa   Irteera: Lan-poltsaren zuzkidura 
• Hautaketa arloak etengabe aztertzen ditu hautagai-zerrendak eta hautagai gutxiegi dituzten profilak zeintzuk diren 

erabakitzen du. Behar izanez gero, hautagai gehiago sartzen ditu zerrendetan EITB CO2 I01 Lan-poltsaren baremazio-
irizpideak instrukzioari  jarraiki. 

Jarduera: Hautagaiak kontratatzea Sarrera: Kontratazio-premiak aztertzea 4 
Arduraduna: Eskatzaileak Irteera: Kontratazio-eskaria egitea 

• Eskatzaileak hautagai egokia bilatuko du horretarako ezarritako iragazkiak erabilita.  

• Bilaketak emaitzak ematen dituenean, honakoa egin beharko da kontratatu beharreko pertsona aukeratzeko: 

A) zerrenda barematuak dituzten kategorietan: Zero Paper aplikazioan ezartzen den legez, beti 
kontratatu beharko da libre dagoen eta lehentasunik handiena duen hautagaia. Dagokion hautagaia aukeratu 
beharrean zerrendan atzerago dagoen beste bat hautatuz gero, justifikatu egin beharko da hori egiteko zioa. 
Horretarako, bilaketa-sistemak lehenengo hautagai bat aurkezten du beti, eta ondoren beste batzuk, lanpostu 
horretarako aplikagarria den zerrenda barematuaren arabera. 

B) barematu gabeko zerrendak dituzten kategorietan, baremazio-prozesua ixten ez den bitartean: 
nahitaezko taldekatze-irizpide honi jarraiki kontratatuko da: 

A taldea: Lanpostu horretako EEP gainditu arren plazarik lortu ez duten pertsonak. 
B taldea:  Lan-poltsan dauden eta aurretiaz zuten aldi baterako kontratua amaitu zaien pertsonak. 
C Taldea: Beka edo txandakako praktiken aldia EiTBn amaitu ondoren EITB C04 Bekadunak eta 
txandakako praktikak instrukzioaren araberako txosten positiboa duten pertsonak. 
D Taldea: Lanposturako egokia den CV igorri eta kasuan kasuko probak gainditu dituzten pertsonak. 

• Kontratazioa Zero Paper - Lan-kontratazioa aplikazioari lotzen zaion kontratatu aukeraren bidez eskatuko da. 
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