
Lan Eskaintza: Animatzaile Euskalduna

Baionan den Oreka zirko eskolak BAFA ziurtagiria duen animatzaile bat
xekatzen du,taldea osatzeko. Oreka-n formatua izanen da, zirko tailerrak
antolatzen lagunduko du kalifikatuak diren kideekin.

Egoitzaren deskribapena:

* Izena: Oreka, zirkoko arteen eskola

* Helbidea: Albert thomas karrika 3, 64100 Baiona

* Convention collective appliquée, delakoa : CNNA

Lehentasunezko eginkizunak :

* Euskalduna izatea (irakurri, idatzi, hitzegin)

* Gutxienez BAFA diploma ukaitea

* Kirol gaitasunak (zirkoko arteetan esperientziaduna, dantza, gimnastikan 
ezagutzak)

* Gorputz heziketa eta artistikoetan interesa

* Talde animatzailea

* Talde egokitzapena

* Harremanetarako gaitasuna,entzun, hitzegin

* Gidatzeko B baimena ukaitea

* Egun batzuetan,egunaren bukaeran eta eskoletako oporrak kenduta, larunbat 
goizetan libro izaitea.

 Postua :

* Berritzen ahal den 6 hilabeteko kontratu mugatua (CDD), kontratu mugagabea 
(CDI) bilakatu daitekena

* Asteko lana : 20 ordu, 35 ordutara joan daitekena

* Lan haste : Berealakoa



*Hilabeteko soldata : CNNA-k markatutako legedian (Animazio sozio-kulturala)

*Lana Oreka-k duen egoitzan izanen da,hala ere tarteka egoitzatik kanpo ere 
ateraldiak eginen dira.

Gerora langileak izan dezaken lan-postua : Zirkoko animatzaile teknikoa

Kontratuan agertzen diren formakuntza aukerak :

- Formakuntza teknikoa (Oreka-n irakatsitako oinarrizko zirkoaren arteak : objektuen 
gaineko oreka, akrobazia, airekoak, esku-jokoak)

- Formakuntza pedagogikoa

- Motibazioaren arabera : BIAC, BPJEPS

- Beharrezko dosierra CV eta motibapen gutuna helbide honetara

Igorri: oreka@net-c.com, informazio gehio nahi izanezkero deitu zenbaki
honetara: 06 36 92 55 05
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Lan eskaintza : kontabilitate idazkari euskalduna

Berritzeko aukera izaten ahal duen 6 hilabeteko kontratu mugatua.
Baiona-n 2017-ko urtarriletik aintzina hasteko.

Oreka elkarteak, Baiona-ko zirko eskolak (6 langile) kontabilitate
idazkari euskaldun bat xekatzen du (idatzi, irakurri, hitzegin)

Langilea elkarteko arduradunarenpean egonen da eta elkarteko kideei
azalpenak eman beharko dizkio.

Eginkizun nagusiak :

*Langileen dosierren jarraipenak (soldata,agiriak,oporraldiak, etb...

*Kontabilitate analitikoa

*Finantzabide dosierrak

*Zerbitzuekin harremana

*Publikoa errezibitu

*Eguneroko idazkaritza (gutunak, kideen jarraipena, etb...)

*Word/excel/EBP paga eta kontabilitate logizielen menperatzea (logiziela aldatzeko 
aukera)

*Agiri guztiak euskaraz eta frantsesez idatzi beharko dira

Beharrezko gaitasuna :

*Harremanetarako zentzua,hitzegin eta entzuten jakitea.

*Lan-eremuan arduratsu eta autonomo izatea

*Elkarte,kudeaketan edo parte-hartze-an esperientzia izaitea, administrazioa eta diru-
kudeaketan batez ere

*Proiektuen kudeaketan esperientzia izatea

*Egunaren bukaeran eta larunbat goizetan disponible izatea,behar
ezkero.(urte hasierako izen emaite,urte bukaerako ikuskizuna...)

Postua : 24-30 orduko kontratu mugagabera luzatzen ahal den,20 orduko kontratu 
mugatua



Soldata : Diploma eta animazio hitzarmen kolektiboaren arabera

Egoitza: Lana, Orekak duen egoitzan izanen da,Albert thomas karrika 3, 64100 
Baiona

*Beharrezko dosierra CV eta motibapen gutuna helbide hontara igorri :
oreka@net-c.com 
Informazio gehio nahi izanezkero deitu zenbaki honetarat : 06 36 92 55 05 
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