
Preparados... 
...prest,¡ go!

Zer ikasiko dut? Zer egingo dut?
—  Enpresaren informazio-zirkuituetako barne- edo kanpo-

komunikazioak edo -dokumentuak bideratzea. 
—  Jasotako aginduak, lortutako informazioa eta/edo 

hautemandako beharrak abiapuntu izanik, dokumentuak 
eta komunikazioak lantzea. 

—  Komunikazioak eta dokumentuak sailkatzea, 
erregistratzea eta artxibatzea, teknika egokien arabera 
eta enpresan ezarritako parametroen arabera. 

—  Enpresaren administrazio-izapideen prozesuak 
kudeatzea, merkataritzaren, finantzaren, 
kontabilitatearen eta zergen arloetan, betiere horien 
ikuspegi integratzailearekin. 

—  Enpresaren kontabilitate-kudeaketa eta kudeaketa fiskala 
egitea, administrazio-prozesuen eta -prozeduren arabera 
eta indarrean dagoen araudia aplikatuta, segurtasun- eta 
kalitate-baldintzetan. 

—  Diruzaintzako kudeaketa, finantza-baliabideen lorpena 
eta inbertsio-proiektuen bideragarritasunari buruzko 
azterlana gainbegiratzea, ezarritako arauei eta 
protokoloei jarraituta. 

—  Enpresako langileen administrazio-kudeaketa antolatzea 
eta gainbegiratzea, indarrean dagoen lan-araudira eta 
ezarritako protokoloetara egokituta. 

—  Merkataritza-prozesuen administrazio-kudeaketa egitea, 
eta, horretarako, dokumentazio-zereginak egitea, baita 
hornitzaileekin negoziatzeko jarduerak, aholkularitza-
jarduerak eta bezeroekin  harremanetan izateko 
jarduerak ere. 

—  Dokumentuak organismoetan eta administrazio 
publikoetan aurkeztean administrazio-kudeaketak 
finkatutako epean eta moduan egitea eta bideratzea. 

 Irakaskuntza hauek laneko arriskuen prebentzioko 
oinarrizko jarduerak gauzatzeko beharrezko ezagupenak 
hartzen dituzte barnean.

LANBIDE-ARLOAK 
ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA - ADG
GOI-MAILA ADMINISTRAZIO ETA 
FINANTZAKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA

ADMINISTRAZIOA 
ETA KUDEAKETA

Zer-nolako lan-irtenbideak 
izango ditut?
— Bulegoko administraria. 
—  Merkataritzako administraria. 
—  Finantza-administraria. 
—  Kontabilitate-administraria. 
—  Logistika-administraria. 
—  Banku eta aseguruetako administraria. 
—  Giza baliabideetako administraria. 
—  Administrazio publikoko administraria. 

Prestakuntza-plana:  
Hauek dira heziketa-ziklo honetako moduluak:
—  Dokumentazio juridikoaren eta enpresakoaren 

kudeaketa. (100 o.) 
—  Giza baliabideak eta erantzukizun sozial 

korporatiboa. (99 o.) 
—  Bulegotika eta informazioaren prozesua. 

(231 o.) 
—  Merkataritza-jardueraren prozesu integrala. 

(198 o.) 
—  Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta. 

(132 o.) 
—  Ingelesa. (132 o.) 
—  Giza baliabideen kudeaketa. (99 o.) 
—  Finantza-kudeaketa. (120 o.) 
—  Kontabilitatea eta fiskalitatea. (180 o.) 
—  Logistikako eta merkataritzako kudeaketa. 

(80 o.) 
—  Enpresa-simulazioa. (120 o.) 
—  Administrazio- eta finantza-proiektua. (50 o.) 
—  Laneko prestakuntza eta orientabidea. (99 o.) 
—  Lantokiko prestakuntza. (360 o.)
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