REAS Euskadi Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren sarea da, eta, gaur egun, ekonomiaren
alorrean irizpide alternatiboetan oinarrituta lan egiten duten 70 enpresa eta erakunde biltzen
ditu. Sarearen helburua Ekonomia Sozial eta Solidarioa (ESS) garatzea da, honela ulertuta:
ikuspegi eta jardunbide bat, zeinak aldarrikatzen duen ekonomiaren alderdi guztiak
(ekoizpena, finantzaketa, merkataritza eta kontsumoa) bitartekoa direla –eta ez helburua–
ongizate pertsonala eta komunitarioa eta bizitzaren jasangarritasuna lortzeko. Horrela,
indarrean dagoen eredu kapitalistaren ordezko ekarpenak egiten ditu eta gizarte-aldaketako
tresna da, garapen justua, jasangarria eta partaidetzakoa sustatzeko.
REAS Euskadik ESS eta horren antolamendu- eta ekoizpen-sarea ahalik eta gehien indartzea eta
aintzatestea lortu nahi du, arlo ekonomikoan aukera eraldatzaileak sortzen dituzten
esperientziak eta tresnak sustatuz. Hala, hainbat jarduera egiten ditu, sarea indartzeko,
gizartearen eta erakundeen artean hitz egiteko, ikertzeko, herritarrak prestatzeko eta
sentikortzeko, eta jarduera ekonomiko alternatibo eta solidarioa hazteko ekimenak sustatzeko.
Bere proiektua garatzeko, une honetan teknikari bat behar du Ekonomia Sozial eta Solidarioko
berrikuntzaren eta hazkundearen arloan.
Lanpostuko eginkizunak
REAS Euskadiko Lantaldearekin lankidetzan, hautatuak REAS Euskadiren misioa eta xedea
betetzen lagundu beharko du, sarearen balioekin bat etorriz eta lan-proiektuek kalitate
teknikoa izan dezaten saiatuz; eginkizun hauek izango ditu, orokorrean:
•

Euskal Ekonomia Sozial eta Solidarioaren merkatu soziala sustatzeko estrategia zehaztu
eta garatzea.

•

Ekonomia Sozial eta Solidarioko elkarteen artean lankidetza sozial eta ekonomikoa
sustatzeko proposamenak identifikatu eta garatzea.

•

Ekonomia solidarioan ekintzailetza sustatzeko proposamenak identifikatu eta
bultzatzea.

Horretarako, zeregin nagusi hauek izango ditu:
•

Ekonomia solidarioko berrikuntzaren eta hazkuntzaren arloko lan-plana kudeatzea.

•

Proiektuak pentsatu eta kudeatzea.

•

Lantalde espezifikoak dinamizatzea.

•

Beste sare, eragile eta instituzio publiko batzuekin elkarrizketa eta elkarlana izatea.

Eta, zehazki:
•

Marketinarekin, merkaturatzearekin eta ESSko zirkuitu ekonomikoak sortzearekin
lotutako programak eta jarduerak. Eta, bereziki, merkatu soziala hedatzearekin
lotutakoak: Ekonomia Sozial eta Solidarioari buruzko azokak, katalogoak, kontsumo
arduratsua sustatzeko tresnak, hedatze- eta sentikortze-ekintzak, etab.
Orria:1 / 3

•

Lankidetza sustatzearekin lotutako programak eta jarduerak, zenbait helburu lortzeko:
proiektu edo negozio-ildo berriak sortzeko; zerbitzuak, baliabideak eta egiturak
partekatzeko; zenbait erakunderen artean baterako ekintzak egiteko, etab.

•

Gizarte-ekintzailetza sustatzearekin lotutako programak eta jarduerak, nagusiki
lankidetzakoak, enpresa-proposamenak ugaritzea eta dibertsifikatzea bilatzeko
Ekonomia Sozial eta Solidarioaren barruan. Prestakuntzako, laguntzako,
finantzaketako, aukera-hobi berriak identifikatzeko eta abarrerako programak.

•

Laguntzarekin, aholkularitzarekin, prestakuntzarekin, ekitaldiak egitearekin, tresnak
garatzearekin eta abarrekin lotutako beste jarduera batzuk.

Eskatzen den profila
•

Unibertsitateko gradua izatea; Gizarte Zientzietan, Ekonomian, Enpresen Administrazioan
eta Zuzendaritzan eta antzekoetan bada, hobe.

•

Esperientzia izatea gizarte- eta enpresa-berrikuntzarekin lotutako proiektuak kudeatzen,
gizarte-arloko ekimen ekonomikoak sustatzeko tresnak garatzen, etab.

•

Ofimatikako tresnetan erabiltzaile aurreratuaren maila izatea.

•

Gaztelaniaz eta euskaraz erraz komunikatzeko gaitasuna izatea (euskarazko hizkuntzaeskakizuna: C1).

•

Beste hizkuntza batzuk jakitea (ingelesa eta/edo frantsesa) balioetsiko da.

•

Lanpostuari esleitutako eginkizunekin lotutako lanpostuetan esperientzia izatea balioetsiko
da.
Aintzat hartuko da prestakuntza, ezagutzak eta esperientzia izatea Ekonomia Sozial eta
Solidarioaren alorrean, oro har, eta, bereziki, merkaturatze eta kontsumo arduratsuarekin,
ekintzailetzarekin, feminismoarekin eta partaidetzarekin lotutako gaietan, bai eta gauzatu
beharreko beste jarduera batzuetan ere, besteak beste, lankidetzan, talde eta proiektuen
kudeaketan, komunikazioan eta abar.

•

Gaitasunak
•

Autonomia eta ekimena izatea lana antolatzeko eta bere eskumeneko arloei buruzko
erabakiak hartzeko.

•

Emaitzak helburu izatea.

•

Taldean lan egiten jakitea.

•

Aztertzen, laburtzen eta informazio-prozesuak prestatzen jakitea.

•

Proiektuak kontzeptualizatzeko eta idazteko eta txostenak, agiriak, artikuluak eta abar
egiteko gaitasuna izatea.

•

Beste erakunde, elkarte eta sare batzuekin harremanak ezartzeko gaitasuna izatea, haien
lankidetza eta laguntza beharrezkoa denean helburuak eta emaitzak lortzeko.

•

Bere eskumeneko arloarekin lotutako ekimenak sustatzeko eta dinamizatzeko gaitasuna
izatea.
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•

Komunikatzen eta jendaurrean hitz egiten jakitea.

•

Malgutasuna izatea.

•

Ekonomia solidarioaren esparruarekiko konpromisoa eta lotura izatea.

Lanbide-profila
•

Noiz hasiko den: 2019ko martxoaren 25ean.

•

Ordainsaria: 1. taldea, gizarte-arloko hitzarmenaren arabera.

•

Lanaldi osoa.

•

Kontratuaren iraupena: urtebete (luzagarria), sei hilabeteko probarekin.

•

Lanpostua non izango den: Bilbon.

Hautaketa-prozedura
•

Interesa dutenek curriculuma
reaseuskadi@reaseuskadi.net

•

Eskaerak aurkezteko epea 2019ko otsailaren 25ean amaituko da.

•

Lanpostuaren profilera gehien hurbiltzen diren hautagaiekin soilik jarriko gara
harremanetan, eta, aurretiko hautaketa egin ondoren, amaierako hautaketarako
elkarrizketak egingo ditugu.

bidal

dezakete

helbide

elektroniko

honetara:

Hautaketa-prozesuaren politika
•

Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna.

•

EAEko bi hizkuntza ofizialetan lan egin dezaketen pertsonak sustatuko dira.

•

Ekonomia sozial eta solidarioaren arloko enpresa eta erakundeetatik eta/edo gizarteekintzako hirugarren sektoretik datozenak sustatuko dira.
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