ARRIETAKO UDALA
Udaltzain-lanpostua betetzeko deialdia

Udal honetan hutsik dagoen udaltzain-lanpostua betetzeko meritu eta azterketa bidezko lehiaketa egingo
da.
Zer eskaintzen dugu?
-Bitarteko funtzionario izatea, hau da, behin-betiko funtzionario batek lanpostua bete arte lanean jardutea.
-18.000 euroko soldata gordina urtean.
Zer eskatzen dugu?
-18 urte beteta eta 43 urte baino gutxiago izatea.
-Lehen mailako ikasketak edo baliokideak.
-2. hizkuntza-eskakizunari dagokion euskara-maila.
-B-1 gida-baimena.
Non eta noiz aurkeztu eskaerak eta merituak?
-Tokia: Udaletxeko Idazkaritza.
-Ordua: 09:00-14:00.
-Eguna: irailaren 5etik 16ra (biak barne).
Oharra
Deialdiaren oinarriak zuen eskura daude udal honetako Idazkaritzan.
Arrieta, 2003ko irailaren 2a

Alkatea

Iragarkia
Nondik norakoak
Erakunde pribatu batek, iragarki bat argitaratzean, garbi dago zein asmo duen: ahalik eta bezero-kopuru
handiena bereganatzea. Lan horretan, jakina, berebiziko garrantzia du iragarkiaren kalitateak (esloganak,
diseinuak ikonoak... ). Aitzitik, administrazioek plazaratzen dituzten mezu gehienetan, orain arte
behintzat, ez dira kontuan izan publizitateak urraturiko bide berriak. Bada garaia, beraz, administrazioan
ere gauzak beste era batera egiten hasteko.
Herritarrei zerbait jakinarazteko erabiltzen du administrazioak iragarkia. Idazki hauen bidez, era askotako
informazioa eman daiteke: erakundeek hartutako erabakiak, egin beharreko enkanteak, lanpostuak
betetzeko deialdiak, lehiaketak, antolaturiko hitzaldi, ikastaro eta jardunaldiak, diru-laguntzetarako deiak,
jakinarazpen orokorrak etab.
Administrazioaren iragarkiak, nagusiki, hiru tokitan aurki ditzakegu: iragarki-oholetan, egunkarietan eta
aldizkari ofizialetan. Ondorengo lerrootan lehen bi tokietako iragarkiei buruz hitz egingo dugu. Kontuan
izan, haatik, esango diren gehienek aldizkari ofizialetako iragarkientzat ere balio dutela, baldin eta mezu
horiek aldizkarietako eredu eta ezaugarrietara egokitzen badira.
Idazteko irizpideak
Administrazioaren iragarkiak honelakoa izan beharko luke:
− Laburra. Iragarki luzeegiek, erakarri beharrean, atzerarazi egiten dute irakurlea. Horrenbestez, ondo
aukeratu behar da esan beharrekoa, eta labur eta ulertzeko moduan jaso.
− Argia. Lerroak bata bestearen azpian pilatzen badira, oso zaila da mezuaren edukiak bereiztea. Hori
gerta ez dadin, informazioaren zati bakoitza hurrenkera egokian ematea eta atalburutan banatzea
komeni da.
− Hurbila. Aditzaren lehen eta bigarren pertsona erabiltzea hurbiltasun-seinale da; gainera, ulergarriago
bihurtzen du testua. Ez da gauza bera erreklamaziorik egin nahi dezan interesdunak jo beza
idazkaritza honetara esatea edo erreklamaziorik egin nahi baduzu, jo ezazu gure idazkaritzara
esatea.
− Egokitua. Irakurleen gaitasunera egokitu behar da mezua. Esaterako, umeentzako iragarkiek
errazagoak eta erakargarriagoak izan behar dute. Zaharrentzakoak, era berean, izan ditzaketen
ezintasun fisikoei begira moldatu beharra daude.
Osagaiak
Zein mezu, halako iragarki. Nolanahi ere, iragarki gehienetan ondorengo atalak aurki ditzakegu:
Erakundearen izena
Iragarkia egiten duenaren izena eta identitate-marka edo logotipoa jasotzen dira goialdean.
Izenburua
Iragarki gehienek IRAGARKIA hitza erabiltzen dute izenburutzat. Garbi dago hitz horrek ez diola irakurleari
inolako argibiderik ematen. Ordea, aukeratzen dugun izenburuak mezu osoaren edukia eman behar du
hitz gutxitan.
Adibidez:
Itzultzaile-lanpostua betetzeko deialdia
Kiroldegiko taberna hartzeko lehiaketa
Inoiz lagungarri gerta daiteke izenburua bi zatitan banatzea. Adibidez:
HAEEko ikastaroa: Funtzionarioen erronka Europari begira

Azalpena
Izenburuko informazioa zabalagotu egiten da bizpahiru lerrotan.
Atalburuak
Mezuaren edukiak zenbait ataletan bildu behar dira. Ezinbestekoa da, ondorioz, atal horiek guztiek izen
bana izatea. Izenburu horiek mota askotakoak izan daitezke:
Eskatutakoa / Eskainitakoa / Epea (Hitz soilak)
Honako hau eskatzen da / Ondorengo hau eskaintzen da / Eskabideak aurkezteko epea (Esaldi
arruntak)
Zer eskatzen da? / Zer eskaintzen da? / Non eta noiz aurkeztu eskabideak? (Galderak)
Badirudi informazioa galderen bidez sailkatzeak oso emaitza onak ematen dituela. Horra, beraz, beste
bide bat orain arte gutxitan erabilia.
Tokia eta eguna
Behar-beharrezkoa ez bada ere, amaieran, iragarkia ematen duenaren izena edota kargua eta tokia eta
eguna adieraz ditzakegu.
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ITURRIA: IVAP

