
 

Iruñerriko Mankomunitatearen sozietateak, SCPSAk (Uraren Ziklo Integralaren, Hiri 
Hondakinen, Hiri Garraioaren, Taxiaren eta Eskualdeko Ibai Parkearen zerbitzuak 
kudeatzen ditu), indarrean dagoen enplegu-poltsa zabaldu behar du, aldi baterako 
kontratazio eta errelebo-kontratazioetarako: 
 

LABORATEGIKO ANALISTA (ENPLEGU-POLTSA) 
2020/000007 erref. 
 

EUTEko Hornidurako laborategiko analista: Hornidurako Kontroleko buruaren mende egonda, ur-

harpenetan, edateko uren araztegietako tratamendu-prozesuetan eta banaketa-sarean ura kontrolatzeko 
analisi kimikoak eta mikrobiologikoak egin eta egiaztatuko ditu, eta bai kanpoko bezeroen laginak ere; ezarrita 
dagoen programazioaren arabera eta indarrean dagoen araudiarekin eta kalitate-prozedurekin bat eginda 
(Laborategiko Kalitatea Kudeatzeko Sistema), ura kontrolatzen laguntzeko eta bere kalitate fisikoa, kimikoa 
eta biologikoa optimizatzeko tratamenduan eta sarean. 
 

HUAko Saneamenduko laborategiko analista: Saneamenduko Kontroleko buruaren mende egonda, 

hondakin-uren eta lohien laginen analisi kimikoak eta mikrobiologikoak egin eta egiaztatuko ditu; ezarrita 
dagoen programazioaren arabera eta indarrean dagoen araudiarekin eta akreditazio-erakundeek exijitutako 
kalitate-prozedurekin bat eginda (Laborategiko Kalitatea Kudeatzeko Sistema); isurketen jarraipenean eta 
kontrolean laguntzeko, arazketa-instalazioen, lohien tratamenduaren eta konpostajearen funtzionamendu 
zuzenean, eta bai instalazioak bai eta Iruñerriko ingurumena babestean ere. 
 

BALDINTZAK: 
 

- Lanposturako behar den titulua: Laborategiko laguntzaile teknikoa edo Kimikako LHII 
(Analisiak eta oinarrizko prozesuak / Laborategiko kimika / Urak tratatzeko plantetako 
operadorea) eta/edo Analisia eta Kontroleko Goi Mailako Zikloa / Analisi eta 
Kalitatearen Kontroleko Laborategia / Ingurumen Kimika / Ingurumen Osasuna. 

- Gidabaimena, B motakoa. 

 
BALORATUKO DA: 
 

Baloratu ahal izango diren gaitasun profesionalak:  
- Esperientzia, deialdian hasiera batean deskribatu direnekin lotutako eginkizunetan: 2 

puntu urteko, gehienez 10 puntu. 
- Beste titulu ofizial batzuk, erantsiak, deialdian deskribatutako eginkizunekin lotutakoak 

(gehienez 5 puntu). 
 

ESKAINTZEN DA: 
Jada indarrean dagoen “Enplegu-poltsa” batean sartzea, kalitatea kontrolatzeko enpresako 
sailetan (EUTE eta HUA) sor litezkeen ALDI BATERAKO behar funtzionalei eta antolakuntzakoei 
erantzuteko. Laborategiko laguntzailearen lanpostuaren behar funtzionalei eta antolakuntzakoei 
erantzuteko ere izango da poltsa hau. 
 

INTERESDUNAK 
Interesa duten pertsonek gainerako informazioa deialdiari dagokion dokumentuan kontsulta 
dezakete eta “Lan eskaintzen” atal honetan bertan aurkeztu behar dute curriculuma: 
http://www.mcp.es/eu/lan-eskaintzak. 2020/000007 erreferentzia jarri behar dute eta 2020ko 
uztailaren 26a bitartean egin behar dute. 
 
IM-SCPSA erakundeak hartua du emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunarekiko 
konpromisoa. Hori dela-eta, espresuki gonbidatu nahi ditu deialdi honetara pertsona gaituak eta ezarritako 
baldintzak betetzen dituztenak. 

 
Datuak Babesteko araudian ezarrita dagoena betetze aldera, jakinarazi behar dizugu formulario honetan biltzen diren datu pertsonalak 
fitxategi batean sartuko direla eta helburu bakarra publizitatea egindako hautaketa-prozesua kudeatzea izango dela. Datu horiek ez 
zaizkio beste inori lagako, legezko xedapenek hala egitea agintzen badute izan ezik. Halaber, jakinarazi behar dizugu fitxategiaren 
arduraduna SCPSA izango dela eta harengana jo ahal izango duzula datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak eta 
dauzkazun gainerakoak gauzatzeko helburuarekin. 
Pribatutasunari buruzko informazio gehigarria eskatu eta zure eskubideak bete ditzakezu helbide elektroniko honetan, 
protecciondatos@mcp.es, indarrean dagoen araudiaren arabera. 

http://www.mcp.es/eu/lan-eskaintzak
mailto:protecciondatos@mcp.es

