
 

 

DEIALDIA 

ADDEK DISEINATUTAKO JARDUERA-PROGRAMA GARATZEKO ETA 

KUDEATZEKO LAN ESKAINTZA. DANTZALABEA- Bizkaiko dantzaren 

sektorerako entsegu, sorkuntza eta prestakuntza gunea Barakaldo 

Antzokian.  

 

Nori zuzenduta: Dantzaren sektorean, oro har, eta Bizkaian, bereziki, espezializatutako 
profesionalak, kudeaketan ezagutza dutenak. Hautagaitzak formalizatzeko, honako hauek bidali 
beharko dira: curriculuma eta motibazio-gutuna. Beharrezkoa bada, elkarrizketa pertsonalak egingo 
dira. 

Deialdia Deialdi honen helburua da pertsona bat kontratatzea Barakaldo Antzokian dagoen 
"DANTZALABEA" espazioa 2021eko bigarren seihilekoan kudeatzeko. (ikusi beherago eskaera) 
 

Lanerako baloratzen diren ezaugarri orokorrak: 

- Dantzaren sektoreari buruzko ezagutza espezializatua, oro har, eta Bizkaian, bereziki. 

- Komunikazio-diseinuak egiteko eta sare sozialak eramateko gaitasuna. 

- Jarduerak programatzeko eta kronogramatzeko gaitasuna. 

- Excel eta Wordpress ezagutza. 

- Ikus-entzunezkoak grabatzeko eta editatzeko gutxieneko ezagutzak. 

- Kultura-kudeaketan esperientzia izatea. 

- Kultura kudeatzeko edukiak eta proiektuak burutatzeko gaitasuna. 

-Euskara menperatzea, ahozkoa eta idatzizkoa. 
 

Bete   beharreko   ardurak   eta zereginak:  

- Aretoaren erabileraren koordinazioa (Formularioaren oinarrizko kudeaketa, bulegotik datak eta 
ordutegiak berresteko). 

- Etengabeko koordinazioa Barakaldo Antzokiarekin eta ADDEren Batzordearekin. 

- Tailerren, master class eta egoitzen antolaketa. 
 
- Konpainien jarraipena egitea (argazkiak, bideoak, ezaugarrien arabera sailkatzea). 

- Community Manager: Edukiak diseinatzea, lantzea eta komunikazioa gauzatzea. 



 

 

- Komunikabideekiko kudeaketa: prentsa-oharrak eta dosierrak egitea. 

- Kontuak kudeatzea: fakturak eskatzea, aurrekontuak egitea… 

- Diru-laguntzak aurkeztea eta justifikatzea. 

- Amaierako ebaluazioa eta urteko itxiera: memoria egitea, etab.  

- Dantza Etxea proiektua epe luzera diseinatzeko prozesuan parte hartzea, Aldundiarekin, 
Barakaldo Antzokiarekin eta Addeko batzordearekin batera. 
 

Lan baldintzak. 

- Sei hilabeteko kontratua (2021eko uztailetik abendura) 

- Astean 20 orduko lanaldia. Malgutasunez banatuak, planifikatutako jardueren arabera. 

- Hitzarmenaren araberako soldata. 

- ADDEren bulegoan abian jarri aurreko lana eta Barakaldo Antzokian jardueren koordinazioa 
kudeatzeko lana. 
 

Bidali beharreko eskaera. 

- Honako helbidera bidali behar da: info@addedantza.org  

• CV (Proiektuen kudeaketan eta koordinazioan izandako ibilbidea eta praktika aipatuz) 

• Motibazio gutuna. 
 

Epeak, hautaketa eta Komunikazioa. 

Eskaerak bidaltzeko 2021eko ekainaren 3tik 17ra. 

ADDEko Bizkaiko Dantza Etxeko batzordeak + Barakaldo Antzokiko zuzendaritzak + ADDEko 
Zuzendaritza Batzordeko kide batek osatuko dute hautaketa mahaia. 

Ebazpena eta komunikazioa ekainaren 21eko astea.   

Lan-aldiaren hasiera 2021eko uztailaren 1ean. 
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