KINNIG LABOUR

POST « BUHEZOUR·EZ YAOUANKIZ »
Deskrivadur ar post
Dindan aotrouniezh ar burev hag an daou genurzhier eus ar gevredigezh Emglev Bro Douarnenez, e vo kefridi ar
buhezour pe ar vuhezourez diorren ha buheziñ raktresoù liammet ouzh ar brezhoneg hag ouzh sevenadur Breizh
evit tud yaouank etre 0 ha 25 bloaz.

Kefridi
 Buheziñ evit ar yaouankiz
–

Ambroug ha buheziñ raktresoù e brezhoneg, evit brezhonegerien yaouank ar vro (kampoù vakañsoù,
atalieroù, darvoud pe zarvoud...)

–

Ambroug ha buheziñ raktresoù da anavezout sevenadur Breizh, evit yaouankizoù ar vro (e galleg ha/pe e
brezhoneg)

–

Seveniñ hag ambroug kevelerezhioù gant tud eus ar vro a zo lodek er buheziñ evit ar yaouankiz, ha gant
skolioù eus ar c’hentañ derez hag eus an eil derez.

 Buhez ar gevredigezh : kemer perzh e buhez ar gevredigezh hag e obererezh liesseurt Emglev Bro Douarnenez,
dre skoazellañ an daou genurzhier : sikour anezho da gehentiñ dre vras (lec’hienn web, newsletter, rouedadoù
sokial...) e anv ar gevredigezh, sikour da aozañ festoù Dispar Amzer...

Barregezh ha gouestoni rekis
 Anavezout sevenadur Breizh hag an deskadurezh pobl, ha bezañ dedennet ganto.
 Bezañ barrek-mat da gomz ha da skrivañ e brezhoneg koulz hag e galleg.
 Kaout darempredoù mat gant an dud, bourrañ gant al labour a-stroll, bezañ digor ha dibrez-kaer.
 Bezañ emren evit aozañ al labour, kaout intrudu, gellout azasaat diouzh ret.
 Mestroniañ ar stlenneg.
 Kaout un aotre-bleinañ B hag ur c’harr-tan, dre ret.

Skiant-prenet ha gouiziegezh
Stummadur ha/pe (kalzik a) skiant-prenet er buheziñ, war-dro bugale ha tud yaouank (DABU, DARE, BPJEPS, DUT
karierenn sokial...)
Kevrat termenet he fad (CDD) 11 miz, e-barzh framm ur gevrat PEC (Hentad Implij Barregezh). Ur plañ
stummadur evit an hini gopret a zo da sevel penn-da-benn da badelezh ar gevrat. Rankout a ray hennezh /
honnezh gwiriañ hag-eñ ez aotreet da gaout ur PEC.
Prantad esae : 2 viz. Post e Douarnenez, Penn-ar-Bed.
Amzer labour : 30 eurvezh bep sizhun, da welet ganeomp. Bezañ dizalc’h evit gallout labourat nozvezhioù zo ha
dibennoù-sizhun zo.
Gopr izek kresk (SMIC).
–
Evit mont e darempred : kasit ur CV hag ul lizher a-raok an 31 a viz Genver 2022 da emglev.bro.dz@gmail.com
An atersadenn enfredañ a vo etre ar 7 hag an 11 a viz C’hwevrer 2022 / Krog gant al labour d’an 3 a viz Meurzh
2022.

