
PROFILAREN INFORMAZIOA 

 

Lanpostuaren izena: Eraldaketa digitaleko proiektuen kudeatzailea 

 

Lanpostuaren deskribapena: ETEak orientatzea eta gidatzea teknologia egokienak erabil 

ditzaten planteatutako erronkei aurre egiteko, eta horiek digitalizazioko ekintza-planak 

egituratzen eta denboralizatzen laguntzea, horien jarraipena eginez. 

 

Lanpostua digitalizatzeko asmoa duten ETEei laguntza ematera bideratuta egongo da, 

beren negozio-ereduetan teknologiak sartzeko, bai eta trantsizio digitalean posizionatzeko 

laguntza eskatzen duten beste erakunde eta autonomo batzuei ere. 

 

Ezinbesteko baldintzak: prestakuntza eta gaitasuna proiektuen kudeaketan. Hainbat 

esparru eta espaziotan komunikatzeko, harremanak izateko eta aliantzak bilatzeko 

gaitasuna. Gaztelaniaren, ingelesaren eta euskararen maila aurreratua. 

 

Baloratu beharreko baldintzak: ezagutza partekatzeko eta ikasteko motibazioa eta jarrera. 

Sektore teknologikoa ezagutzea. Edozein motatako proiektuei ekiteko aukera emango 

dioten hainbat diziplinatako ezagutzak. Behatzeko eta aztertzeko gaitasuna, ETEen 

eraldaketa digitalarekin lotutako aukerak detektatu eta bultzatzeko, eta digitalizazio-

proiektuei laguntzeko deialdietan orientatu ahal izateko. 

 

Esperientzia: 12-36 hilabete 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Transformazio digitaleko proiektuen kudeatzailea 

 

Talde finkatu bateko kide izango da, eta ETEen lehiakortasuna indartuko duten 

eraldaketa digitalari lotutako proiektuak koordinatzen eta kudeatzen lagunduko du, 

bai eta finantzaketa-programak identifikatzen ere, toki-, autonomia- eta estatu-

mailan, digitalizazio-proiektu horien hedapena errazteko. 

Funtzioak:  

 

• ICTA (Ezagutza eta Teknologia Aplikatuko Industriak) sektorearen gaitasunak eta 

gaitasunak ezagutzea eraldaketa digitalaren esparruan, eta horiek ikusaraztea. 

• Enpresa txiki eta ertainei ICTA sektoreko digitalizazio-esperientziak, pilulak, infografiak, 

ikus-entzunezko piezak eta abar hurbiltzea. 

• Enpresa txiki eta ertainen eraldaketa digitalarekin lotutako gaiei buruzko ekitaldiak 

koordinatzea eta garatzea. 

• Enpresa txiki eta ertainen eraldaketa digitalarekin lotutako aukerak identifikatzea, 

bideratzea eta balioztatzea. 

• Eskaintza teknologikoaren eta eskariaren arteko lotura sustatzea. 

• ETEen eraldaketa digitalarekin lotutako proiektuak kudeatzea eta koordinatzea. 

• Finantzaketa-programa autonomiko eta nazional desberdinetara aurkezten diren 

proiektuak idaztea. 



 

 

• Finantzaketa-iturriak identifikatzea eta gauzatzea (laguntzak bilatzea, administrazioari 

proiektuak aurkezteko memoriak prestatzea, etab.). 

• Administrazioen finantzaketa-programen lehentasunak eta aukerak ezagutzea, ETEen 

digitalizazio-proiektuak finantzatzeko. 

• Beste erakunde batzuekin harremanetan jartzeko bideak ezartzea eta mantentzea. 

• Proiektuen aurrerapena monitorizatzea eta ebaluatzea. 

• Zaintza- eta aurreikuspen-jarduerak dinamizatzea eta koordinatzea. 

• Digitalizazio-proiektuen emaitzen dokumentazioa, justifikazio teknikoa, babesa eta 

ustiapena ziurtatzea. 

• GAIAko enpresekiko eta erakundeekiko harremanak. 

 

Profila: 

• Unibertsitateko titulua edo goi-mailako teknikariaren PPF 

• Sektore teknologikoa ezagutzea baloratuko da: EAE, nazionala eta nazioartekoa. 

• Deskribatutako eginkizunetan eta sektorearekin zerikusia duten enpresa/erakundeetan 

esperientzia kualifikatua izatea baloratuko da. 

• Digitalizazio-proiektuetan esperientzia eta ezagutza izatea baloratuko da. 

• Proaktibitateko gaitasun pertsonalak eta emaitzetarako orientazioa, talde-lana, 

zerbitzurako orientazioa, ikasteko gaitasuna, ikuspegi estrategikoa, sormenerako eta 

berrikuntzarako gaitasuna, enpatia, komunikazioa eta malgutasuna. Harremanetarako 

gaitasun handia eta esperientzia egiaztatua lankidetzako/sareko proiektuetan. Adostasunak 

eta lidergoa sortzeko gaitasunak. 

• Harremanak garatzeko eta aliantzak bilatzeko gaitasuna, hainbat eremu eta espaziotan 

(geografia-geopolitikoak eta abar ere bai). 

• Gaztelaniaren, ingelesaren eta euskararen maila aurreratua. 

 

Lan taldea:  

• Funtzio anitzeko taldean integratzea, dinamika kolektiboetan (Gaia) urtetako esperientzia 

duten 15 profesional. 

 

Laneratze data: 

Berehalakoa 

Soldata 

26.000€ gordin urtean 

Lanaldia: 

Lanaldi erdia hasieran, eta zabaltzeko aukera 

 

Kontratu mota: 

Mugagabea 



 

 

Gizarte-onurak 

 

• Kontziliazio-neurriak eta ordutegi-malgutasuna 

• Ordainsari aldakorra jasotzeko aukera, helburuen gaineko ehunekoa 

 


