•

OINARRI ESPEZIFIKOAK, ARABAKO KALKULUGUNEA SA FORU
SOZIETATE PUBLIKOAN UI/UX DISEINATZAILE LANPOSTU BAT
BETETZEKO LANGILE LAN KONTRATUDUNEN HAUTAKETA
ARAUTZEN DUTENAK ARABAKO KALKULUGUNEA SA

•

LEHENENGO OINARRIA.- LANPOSTUAREN OINARRIZKO EGINKIZUNAK:
Informazio Sistemaren Alorrean integratuko da, proiektuaren burutzaren eta, aldi berean,
alorreko arduradunaren mendekoan.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zuzendaritzari komunikazioaren arloan aholku ematea
AKSAren webguneetako edukiak definitzea eta eguneratzea
AFArekiko komunikazio atarian edukiak definitzea eta eguneratzea
Proiektu taldeei aholku ematea, aplikazioen interfazeen erabilgarritasunari
dagokionez
Estilo gidak, diseinu patroiak, prototipoak eta erabilgarritasun probak egitea
Prototipoak, eskema kontzeptualak eta maketa bisualak egin eta diseinatzea
Irudien tratamendua diseinu tresnen bidez, behar bezala erabiltzeko.
Web analitikari buruzko informazioaren tratamendua
AKSAren irudi korporatiboaren berezko elementuak diseinatzea

BIGARREN OINARRIA.- ESKAEREN AURKEZPENA:

•
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(deialdiaren kodea: 2022001)

Izangaiek posta elektroniko bidez bidali beharko dituzte oinarri orokorretako 3.1) atalean
eskatzen diren agiriak, honako helbide honetara: 2022001@qualisconsultores.es
Eskaerak aurkezteko epea 2022ko martxoaren 7an amaituko da.
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HIRUGARREN OINARRIA.- ESKATUTAKO TITULAZIOA:

•

•

Kazetaritza

•

Publizitatea eta harreman publikoak

•

Ikus-entzunezko komunikazioa

•

Diseinu industriala eta produktuaren garapena

•

Marketina

•

Enpresen administrazio eta zuzendaritza

•

Diseinu multimedia eta grafikoa

•

Diseinua (esperientzia interaktiboen aipamena)

•

Diseinua (ikus-entzunezko aipamena)

•

Diseinu digitala

•

LAUGARREN OINARRIA.BALIOESPENA:

HAUTAKETA

PROZESUAREN

DISEINUA

1. FASEA: EZAGUTZA ESPEZIFIKOAK EBALUATZEA:
Nahitaezkoa eta baztertze indarrekoa izango da (GAI – EZ GAI).
•

•
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•

Titulazio hauetako lizentzia, ingeniaritza edo gradu baliokidea:

•

•
•
•

Erabiltzailean oinarrituriko garapen prozesua / UX
o Arakatu eta ikertu
o Estrategia
o AR kontzeptualizatu eta probatu
o Diseinatu eta garatu
o Neurtu eta optimizatu
Informazioaren arkitektura
o Edukiak antolatzeko sistemak
o Nabigazio sistemak
o Etiketatze sistemak
o Bilaketa sistemak
Interakzio diseinua
UX Research
Design Thinking
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ETA

PROBEN

•

•

Erabilgarritasun printzipioak
o Erabilgarritasunaren printzipio heuristikoak (orokorrak)
o Ebaluazio heuristikoa: metodologia

•

Alegatutako merezimendu guztiak eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunean eduki
beharko dira, eta lan kontratua formalizatzen den unera arte mantendu beharko dira.

2. FASEA: MEREZIMENDUEN BALORAZIOA (geh. 30 puntu):
A) Titulazioak (geh. 10 puntu):

•

•

•

•
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Zinpeko adierazpen bidez egiaztatzea goian adierazitako jakintza espezifikoak dituela.

Titulazio hauetarikoen bateko lizentzia, ingeniaritza edo gradu
baliokidea: 10 puntu.
▪ Kazetaritza
▪ Publizitatea eta harreman publikoak
▪ Ikus-entzunezko komunikazioa
▪ Diseinu industriala eta produktuaren garapena
Titulazio hauetarikoen bateko lizentzia, ingeniaritza edo gradu
baliokidea: 5 puntu.
▪ Marketina
▪

Enpresen administrazio eta zuzendaritza

▪
▪
▪
▪

Diseinu multimedia eta grafikoa
Diseinua (esperientzia interaktiboen aipamena)
Diseinua (ikus-entzunezko aipamena)
Diseinu digitala
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•
•

B.1) Hizkuntza: Euskara (geh. 2 puntu):
• Titulu ofizialaren bidez egiaztatu beharko da.
• Ez da egingo hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko azterketarik.
• Honela balioetsiko da:
o B1: 0,5 puntu.
o B2: puntu 1.
o C1: 1,5 puntu.
o C2: 2 puntu.
• Titulu ofizial bi edo gehiago izanez gero, maila gorenekoa bakarrik
balioetsiko da.

B.2) Hizkuntza: Ingelesa (geh. 2 puntu):
• Titulu ofizialaren bidez egiaztatu beharko da.
• Ez da egingo hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko azterketarik.
• Honela balioetsiko da:
o B1: 0,5 puntu.
o B2: puntu 1.
o C1: 1,5 puntu.
o C2: 2 puntu.
• Titulu ofizial bi edo gehiago izanez gero, maila gorenekoa bakarrik
balioetsiko da.

C) Esperientzia (geh. 16 puntu):

•
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•

B) Hizkuntzak (geh. 4 puntu):

•
2
urtetik
gorako
esperientzia
izatea
lanpostuetan, baldin
eta azken 4 urteetan
lehenengo oinarrian
deskribatutako
eginkizunak
bete
baditu.

CV, curriculum memoria eta lan bizitzaren txosten eguneratua.

- Oso ondo betetzen du: 16 puntu.
- Nahiko ondo betetzen du: 12 puntu.
- Ondo betetzen du: 8 puntu.
- Ez du ondo betetzen eta hobetu beharreko alorren bat dauka: 4 puntu.
- Ez du ondo betetzen eta hobetu beharreko nahiko alor dauzka: 0 puntu.
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•
•

C.I.F. A-01052539

- Oso ondo betetzen du: 16 puntu.
- Nahiko ondo betetzen du: 12 puntu.
- Ondo betetzen du: 8 puntu.
- Ez du ondo betetzen eta hobetu beharreko alorren bat dauka: 4 puntu.
- Ez du ondo betetzen eta hobetu beharreko nahiko alor dauzka: 0 puntu.

•

Alegatutako merezimendu guztiak eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunean eduki
beharko dira, eta lan kontratua formalizatzen den unera arte mantendu beharko dira.

3. FASEA: LANPOSTUAREN
PSIKOMETRIKOA
•
•
•
•

•
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Urtebete
baino
gehiagoko
esperientzia
lanpostuetan, baldin
eta azken 4 urteetan
lehenengo oinarrian
deskribatutako
eginkizunak
bete
baditu,
sektore
publikoko
erakunderen
batek
zuzenean
kontratatuta.

•
•

PROFILERA

EGOKITZEAREN

INGURUKO

ARIKETA

Nahitaezkoa eta baztertze indarrekoa izango da (GAI – EZ GAI).
2. faseko emaitza orokorrean puntuaziorik onenak lortu dituzten 4 pertsonei eta 1.
fasean gaitzat jo direnei egingo zaizkie probak.
Izangaiek proba bat edo proba batzuk egin beharko dituzte lanpostuarekiko eta
gauzatu beharreko eginkizunekiko egokitasuna balioesteko xedez.
Qualis Consultores de Talento SLk txosten osatu bat igorriko du 4. faserako
proposatutako izangai bakoitzaren inguruan.
Gaitzat jotzen diren izangaiek aurrez aurreko elkarrizketa egin beharko dute AKSAn,
hautaketa prozesu honetarako eratu den hautaketa epaimahaiko kideen aurrean.
Inor EZ GAI gertatzekotan, probak egingo zaizkie hurrengo puntuazio onenak
dituzten pertsonei, eta hurrengo fasera (4.era) pasatuko dira gaitzat jo eta lau
puntuazio onenak dituztenak.
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•

4. FASEA: GAITASUN ELKARRIZKETA ETA ELKARRIZKETA TEKNIKOA (geh. 20 puntu)
•
•

•

dira: (geh. 15 puntu)

•

▪
▪
▪
▪
▪

Komunikazio gaitasuna
Talde lana
Antolamendua eta emaitzetarako orientazioa
Autonomia eta iniziatiba
Bezeroarentzako orientazioa

•

Fase honetako puntuazioa izango da eskala honen arabera
aztertutako gaitasunetako bakoitzean lortutako puntuazioen batura:
o Gaitasunik ez: 0 puntu
o Hobetu beharreko alorrak ditu argi eta garbi: 0,75 puntu
o Gaitasuna garatzeko fasean: 1,5 puntu
o Gaitasun maila aurreratua: 2,25 puntu
o Gaitasun maila bikaina: 3 puntu
o

•
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•

Nahitaezkoa.
2. faseko emaitza orokorrean puntuaziorik onenak lortu dituzten 4 pertsonei eta 3.
fasean gaitzat jo direnei egingo zaie elkarrizketa pertsonala.
Aipatutako elkarrizketa hautaketa epaimahaiko kideek egingo dute AKSA
sozietatearen egoitzan, eta ardatz izango ditu lanpostuko gaitasun orokorrak,
zeharkakoak eta teknikoak.
Elkarrizketak bi zati ditu:
o Gaitasunena: Elkarrizketa horretan honako gaitasun hauek balioetsiko

•
•

Teknika arlokoa: Ezaupideak: (geh. 5 puntu)
▪ Web aplikazioen prototipoak egitea (gehienez 3 puntu)
▪ Erabiltzaileen testa (geh. 2 puntu)

Elkarrizketa pertsonala amaitutakoan, akta jaso eta izenpetuko da, eta bertan,
hautaketako epaimahaikide guztiek emandako puntuazioak agertuko dira.
Lau hautagaietako batek gutxienez 7,5 puntu lortzen ez baditu gaitasun zatia
balioestean elkarrizketan, eta 2,5 puntu alderdi teknikoa balioestean elkarrizketan,
hautaketa prozesutik kanpo geratuko da, eta gainerako pertsonek jarraituko dute.

Probintzia plaza 01001 Vitoria-Gasteiz Tel: 945 18 18 18 Fax: 945 18 19 13

6/7

•

•

FASE BAKOITZEKO PUNTUAZIOEN LABURPENA:

C.I.F. A-01052539

2. FASEA
30

3. FASEA
E/A

4. FASEA
20

•

•

1. FASEA
E/A

•
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Lau hautagaietako batek ere ez baditu lortzen gutxienez 7,5 puntu gaitasun zatia
balioestean elkarrizketan, eta 2,5 puntu alderdi teknikoa balioestean elkarrizketan,
laurak hautaketa prozesutik kanpo geratuko dira, eta hautaketa epaimahaiak
hurrengo hautagaiengana joko du.
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GUZTIRA
50

