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Logotipo del Gobierno Vasco
ENPLEGUKO ETA GIZARTEPOLITIKETAKO SAILA
 
DEPARTAMENTO DE EMPLEOY POLÍTICAS SOCIALES
 
 
MENDEKOTASUNA DUTENEN AUTONOMIARAKO ETA ARRETARAKO SISTEMAREN ZENTRO ETA ZERBITZUETAN LAN EGITEN DUTEN PROFESIONALAK BEHIN-BEHINEKO ERAN GAITZEA
 
Eskatzailea
-
Seleccione el sexo de la persona solicitante
Eskabidea
Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan lanbide-kategoria honetarako behin-behineko gaikuntza eskatzen du:
Etxez etxeko laguntzaileaLaguntzaile pertsonala
* Erakundeetan esperientzia izatea beharrezkoa da (adinekoen egoitzak, ezinduentzako zentroak, etab.)
 GerokultoreaZaintzailea
Jakinarazpenen, mezu eta oharren hizkuntza
Baimenak:
Organo kudeatzaileari baimena ematen diot datu hauek kontsultatzeko 
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
Lan-ibilbidearen justifikazioa
Inoren konturako langileak
Langile autonomoak eta norberaren konturako langileak
Langile boluntarioak edo bekadunak 
Aldez aurretik Datuak Babesteko Agentziari eman zaio fitxategiaren berri, eta datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak ezarri dira. Fitxategiaren datuak, bestalde, ez zaizkie beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak aurreikusitako kasuetan izan ezik. 
 
Hala nahi izanez gero, zeure datuak ikusteko, ezabatzeko, zuzentzeko eta haien aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu, berariaz onartuta baitauzkazu DBLOn. Horretarako, aurkeztutako eskabidea kudeatzeaz arduratzen den Zuzendaritzara jo beharko duzu.
 
 
                           Donostia kalea 1
                           01010 Vitoria-Gasteiz
Datu pertsonalen babesa
(Titularraren sinadura)  
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ENPLEGUKO ETA GIZARTEPOLITIKETAKO SAILA
  
DEPARTAMENTO DE EMPLEOY POLÍTICAS SOCIALES
 
GARRANTZITSUA
Aurkeztutako lan kontratuetan ez badago betetako funtzio edo eginbeharren aipamen zehatzik, kontratuaz aparte honako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:
 
Enpresa edo nagusiaren ziurtagiria, egindako lanak, betetako funtzioa eta kontratazioaren epea adierazita. 
Oharra: Etxeko langilearen kontratuetan nagusiak egindako ziurtagiria erantsi beharko da. Nagusia dagoeneko hilda badago, bere edozein famili artekok, behar bezala frogatuta, ziurtagiria egin ahal izango du, eta soilik lortzeko ezintasun materialak dauden kasuan onartuko da eskatzailearen zinpeko aitorpena.
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