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ERALDAKETA SOZIALERAKO KULTURA 
ARDURADUNA 

 
 

LANPOSTUAREN HELBURUAK, EGINKIZUNAK ETA ZEREGINAK 
 
 
Lanaren funtsezko helburuak: 

 
UNESCO etxearen Gizarte Eraldaketarako Kultura Programaren kudeaketa eta gauzatzea 
zuzentzea. Programa horren helburua da kulturaren ikuspegia gizarte-eraldaketarako eta 
giza garapen jasangarrirako oinarrizko elementu gisa sartzea. 
 
Horretarako: 
Eduki teorikoa ematea eta programaren lan-estrategia definitzea, dagozkion proiektuak eta 
jarduerak planifikatuz, koordinatuz, gauzatuz, ebaluatuz eta justifikatuz, 
 
Erakundearen plangintza estrategikoan eta kudeaketa orokorrean parte hartzea, programa 
urteko helburuetara egokituz. 

 
Lanpostua betetzean egiten diren eginkizun eta zeregin zehatzak 

 
1. Gizarte Eraldaketarako Kulturaren estrategiaren diseinua, inplementazioa eta ebaluazioa 
2. Gizarte-eraldaketarako kultura-proiektuen eta haien jardueren kudeaketa integrala 

(plangintza, formulazioa, gauzatzea, ebaluazioa eta justifikazioa) 
3. Gizarte Eraldaketarako Kulturaren arloko aholkularitza, eragina, ikerketa, prestakuntza 

eta sentsibilizazioa, toki-, estatu- eta nazioarte-mailan 
4. Tokian tokiko eta nazioarteko elkarrizketak, aliantzak eta sareak koordinatzea Gizarte 

Eraldaketarako Kulturaren funtsezko eragileekin 
5. Arloari lotutako talde profesionala eta boluntarioa koordinatzea 
6. Nazio Batuen esparruan, Estatuan eta autonomia-erkidegoan kulturaren ikuspegia eta 

kultura-eskubideak sartzeari buruzko prozesuetan eta foroetan parte hartzea, 
7. Euskal erakundeei aholkularitza eta erantzuna ematea ondarearen arloan eta beste 

eremu batzuetan, noizean behin 
8. Erakundearen koordinaziorako, jardueretarako, jarraipenerako eta ebaluazio 

estrategikorako guneetan parte hartzea. 
a) Erakundearen Plan Estrategikoaren ebaluazio-, lanketa- eta jarraipen-

prozesuetan parte hartzea, 
b) Koordinazio, talde eta programen bileretan parte hartzea 
c) Funtsezko jarduera instituzionaletan parte hartzea (Bazkideen Batzarra, 

Ohorezko Bazkideak, etab.).  
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BALDINTZAK 
 
 
Eskatutako prestakuntza eta esperientzia (garrantziaren arabera): 
 

− Gutxienez 5 urteko esperientzia kultura-proiektuen eta/edo garapenerako 
lankidetzaren kudeaketan, prozesu guztiak barne hartuta, proiektuak identifikatu eta 
formulatu, gauzatu eta ebaluatu arte, Esparru Logikoaren metodologiari jarraituz. 

− Lan-esperientzia nazioarteko erakundeetan, NBEn, Europako erakundeetan, 
GGKEetan eta/edo gizarte-erakundeetan, batez ere kulturari, ondareari eta gizartea 
eraldatzeko hezkuntzari lotutako arloetan. 

− Prestakuntza eta esperientzia, giza eskubideen eta generoaren ikuspegia txertatzen 
lan eginez. Arlo horietan aktibismoa bereziki baloratuko dute. 

− Unibertsitateko titulua, batez ere Humanitateetan, Gizarte Zientzietan edo 
Politiketan. 

− Atzerriko hizkuntza baten ezagutza eta esperientzia, nagusiki ingelesa. 
− Euskara lan-hizkuntza gisa ezagutzea eta menderatzea. 
− Ofimatikari eta Interneteko tresnei buruzko ezagutza aurreratuak. 

 
Gaitasunak, gaitasunak eta jarrerak: 

− Talde-lanerako eta pertsonen arteko harremanetarako gaitasuna (gizarte-
trebetasunak). 

− Kulturaren arloko tokiko eta nazioarteko aliantzak eta sareak ezarri, koordinatu, 
parte hartu eta dinamizatzeko gaitasuna, gizartea eraldatzeko. 

− Moldagarritasuna, proaktibitatea, erabakigarritasuna eta sormena lanean eta 
gizarte-harremanetan. 

− Esperientzia gazteei eta helduei hezkuntza-tailerrak ematen. 
− Euskadiko gizarte-eraldaketarako hezkuntza-sarearekiko eta/edo kultura-

sarearekiko aurretiko ezagutza edo harremana. 
− Gaitasun analitikoa eta ikuspegi estrategikoa. 
− Zorroztasuna lanean. 
− Ahozko eta idatzizko adierazpen bikaina, modu labur eta motibatzailean 

komunikatzeko gai sentitzen naiz. 
− Jakin-min intelektuala. 
− Bidaiatzeko interesa eta prestasuna. 
− Konpromisoa eta pentsamendu kritikoa. 

Gainera, motibazio handia egon behar da giza eskubideen, genero-berdintasunaren eta 
UNESCO Etxearen printzipioekiko eta misioarekiko identifikazio handia izateko. 
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LAN-BALDINTZAK 
 
6 hilabeteko probaldia duen kontratu mugagabea, UNESCO etxearen lan-harremanen 
esparruaren araberako arloko arduradun gisa duen soldata, lanaldi osoko lanaldia. 
 
Lantokia Bilbon dago, UNESCO Etxearen bulegoan. Lanpostura berehala itzuliko da. 
 
 
 
HAUTAGAITZAK BIDALTZEA 
 
Lanpostu honetan interesa duten pertsonek beren curriculum vitaea eta motibazio-gutuna 
bidali behar dituzte, Kultura arduraduna erreferentziarekin, helbide elektroniko honetara: 
cultura@unescoetxea.org 
 
Hautagaitzak bidaltzeko azken eguna: 2020ko urtarrilaren 19a 
 
Probak eta elkarrizketak Bilbon izango dira 2020ko otsailean.  
 
Martxoaren 1ean sartuko dira. 
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