
 
LAN-BAIMEN ARDURADUNA LANPOSTUA,  2003  erreferentziazko  prozesuaren  hautagaien  BEHIN-BEHINEKO  zerrenda  NAN  edo 
PASAPORTEAREN bidez ordenatuta: posizioak 4,5,6 y 7 
Akats zuzengarriak konpontzeko epea, ez hartze kodearen arabera, osteguna, 2020ko uztailaren 3ko, 14.00etan bukatuko da. 
Bidalketa posta elektronikoaren bidez egin behar izango da:  2003uragentzia@crhconsultores.com  
 
01-02-03-04-05 kodetutako eskaerak ez dira aztertuko, harik eta dagozkien kodeak zuzentzen diren arte. 
 
08  kodetutako  eskaerak  -  Formazko  akatza  -   Akats  hau  zuzentzeko,  posta  elektroniko  bat  bidali  behar  da   
2003uragentzia@crhconsultores.com  helbidera, eta CRH consultores de RRHH webgunean erregistroa egin. 
 
07-09 kodetutako eskaerak - EZ DIRA ZUZENGARRIAK 
 
AINTZAT EZ HARTZE KODEAK: 
01        Eskaera ez aurkeztea                                                               05         Gidabaimena B ez aurkeztea 
02        Curriculum Vitae ez aurkeztea                                               07         Betekizun baztertzaileak. EZ DA ZUZENGARRIA 
03        NANa ez aurkeztea                                                                   08         Formazko akatza CRH consultores RRHH orrialdearen bidez errefentziari ez erantzutea 
04        Titulu ofiziala ez aurkeztea                                                     09         Epez kanpo. EZ DA ZUZENGARRIA 
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