
 

 
 

 

 

 

Lanpostuaren deskribapena 

 

Izena  BERMEO TUNA WORLD CAPITAL (BTWC) IDAZKARITZA TEKNIKOA   

 

Misioa 
 

BTWC  proiektua  koordinatzea  eta  dinamizatzea,  erabilgarri  dauden  baliabide  guztiak  optimizatuz,  Bermeoren 

garapen  ekonomikoa  eta  turistikoa  sustatu  eta  bultzatzeko,  ahalegin  publikoak  eta  pribatuak  lotuz,  eta 

informazioa  zuzen  erabiliz,  bertako  atun  sektorearen  berrikuntza,  lehiakortasuna  eta  enpresa  garapena 

bultzatzeko. 

 

Eginkizunak eta ardurak 

 Bermeon zein inguruko herrietan, bereziki, eta oro har Bizkaian eta Euskadin, estrategiak martxan jartzea 
atunaren  sektorean  jarduera  ekonomikoa  eta  enpleguaren  sorrera  errazteko,  EAEko  lehiakortasun 
estrategiarekin eta nazioartean proiektatzen duen markarekin bat eginda (Basque Country). 

 Esperientzia  turistikoak/jardunaldi  gastronomikoak  eta/edo  dibulgazio  jarduerak  dinamizatu  eta 
koordinatzea, atuna erdigunean jarrita. 

 Bermeo  marka  atun  ekoizpen  moduan  bultzatzeko  ekintzak  egitea  hainbat  gunetan,  horien  artean 
bilerak,  azokak  eta  lantaldeak,  probintzia,  erkidego,  estatu  edo  nazioarte mailan,  izaera  publiko  zein 
pribatukoetan.  

 Bermeoko  atun  industriaren  kalitate nutrizionala,  teknikoa eta  zientifikoa  ikusaraztea, eta bere balioa 
areagotzea. 

 BTWCren ordezkaritza egitea eta estamentu desberdinek deitutako bileretara joatea. 

 ASOCIACIÓN  BERMEO  CAPITAL  MUNDIAL  DEL  ATÚN  –  BERMEO  ATUNAREN  MUNDUKO  HIRIBURU 
ELKARTEAk delegatzen dizkion ardura guztiak betetzea. 

 Elkartearen gobernu eta administrazio organoetara  joatea, Batzar Nagusia eta Zuzendaritza Batzordea 
antolatuz. 

 Bermeo atunaren munduko hiriburu moduan komunikatzeko eta sustatzeko planak eta ekintzak sortu, 
kudeatu  eta  gauzatzea,  bertako  sektore  produktiboaren  parte  hartze  aktiboa  bultzatuz,  BTWCren 
irudiaren,  jardueren eta ekitaldi nabarmenenen zabalkundea egiteko, bai herrian bertan  (Bermeo), bai 
Euskadin eta nazioartean. 

 Biltzar/azoka/mintegi/lantalde  zientifikoen  antolamendua  gidatzea  Bermeon,  atunaren  arrantza 
arduratsua sustatuz. 

 Dokumentazio  zentro  baten  sorrera  koordinatzea,  Bermeoren  ondare  materiala  eta  immateriala 
jasotzeko, atunaren artxibo historikoa barne. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Lanpostuaren deskribapena 

Prestakuntza eta ezagutzak 
 

Prestakuntza akademikoa: 

 

Goi  mailako  unibertsitate  titulua,  ahal  dela 

lizentziatua/graduatua  Ekonomia,  Enpresa  Administrazio, 

Enpresa  Zientzia,  Zientzia,  Ingeniaritza  edo  Marketin  eta  

Komunikazioan, antzeko beste batzuk baztertu gabe. 

 

 

Prestakuntza berezia: 

 

Turismo  Garapen,  Marketin  eta  Komunikazioko 

prestakuntza berezia baloratuko da. 

 

Esperientzia, ahal dela: 

 

Gutxienez  5  urteko  esperientzia  beharko  da  baliabide 

materialak  eta  pertsonalak  antolatzen  eta  kudeatzen  eta 

turismoan  oinarritutako  garapen  ekonomikoari  lotutako 

proiektuetan. 

Informatika: 

Ofimatika jakitea maila ertainean. 

Web kudeatzaileak  (Wordpress) eta  sare  sozialak erabiltzeko 

ezagutza. 

Ahal dela, maketazio eta diseinu grafikoko tresnen ezagutza. 

Ahal  dela,  proiektuak  planifikatu  eta  jarraipena  egiteko 

sistemak ondo ezagutzea. 

Hizkuntzak: 

Ingelesa (ondo jakitea) 

Euskara (ondo jakitea) 

Gaztelania (ondo jakitea) 

 

Beharrezko konpetentziak  Esperientzia 
 

 Lidergorako  gaitasuna,  eta  proiektuen 

antolamenduko eta kudeaketako konpetentziak. 

 Hiru  hizkuntzetan  idatziz  zein  ahoz  komunikatzeko 

gaitasun bikaina. 

 Erakunde  publikoekin  eta  pribatuekin  harremanak 

izateko gaitasuna. 

 Proaktibitatea  eta  erabakimena,  kudeatzeko  eta 

komunikatzeko gaitasun handiarekin.  

 Atunaren balio katea ezagutzea baloratuko da. 

 

 Proiektuen  lidergoa,  batez  ere  turismoan 

oinarritutako garapen ekonomikoaren eta marken 

posizionamenduaren arloan. 

 Marketin  eta  komunikazioko  esperientzia,  ahal 

dela komunikazio plan korporatiboen garapenean. 

 Nazioarte mailako ekitaldien kudeaketa. 

 Enpresen kudeaketa. 
 

 


