
Deskrivañ ar post labour

Kevredigezh : Ar Redadeg a di da di
Petra eo ar post labour : Kehentiñ ha diorren

Titl ar post labour : Kargad a gehentiñ ha diorren ar Redadeg. 

Dindan kiriegezh : Kenurzhierez ar Redadeg, burev
Lec’h labour : Labour er gêr.

Amzer labour: 35 eur/sizhun, rannet hervez al labour. Digempouez al labour a-hed ar bloaz
Kevrad dindan emglev a-stroll ar buheziñ, live C, kenefeder 280 (1680€ leun amzer)

Pal kentañ ar post labour : Brudañ ar Redadeg evit ar brezhoneg o lakaat da greskiñ he brud hag o
kavout kevelerien ha mesened evit arc’hantiñ an darvoud.

Kefridi roet : 
- Kefridi kentañ 

o brudañ ar Redadeg war zu :
 an embregerezhioù, skoulmañ darempredoù evit sevel mesenerezhioù ha 

kevelerezhioù,
 brudañ ar Redadeg war zu ar strollegezhioù, gwiriekaat eo kelaouet mat 

servijoù teknik hag an dilennidi hag heuliañ an doser betek penn,
 an holl (tud, kevredigezhioù, skolioù, ..)

o aozañ hag heñchañ darempredoù gant ar mediaioù a-raok, a-hed ha goude ar 
Redadeg.

- Eil gefridi
o kemer perzh evit buheziñ :

 ar skipailhoù lec’hel, titouriñ ha stummañ anezho e keñver arguzennoù 
brudañ ar Redadeg,

 ar gevredigezh (emvodoù, darvoudoù ar gevredigezh),
o ober war dro pe heñchañ poltridi foto pe video war an hentad, renkañ anezho, 

gwiriekaat an embann ha gwirioù war ar skeudennoù, lakaat anezho war wel

Doare den : 

- Den youlek gant startijenn, emren ha kirriek, frammet mat,
- Den barrek evit krouiñ hag a blij dezhañ al labour prop ha kempenn,
- Plijet gant darempredoù tud a bep seurt ha kat da lakaat labour ar re all, ar youlidi, war 

wel.

Barregezhioù :
- Gouest da skrivañ mat e brezhoneg hag e galleg ha da ginklañ mat an dafar,
- Bezañ en e aes evit skoulmañ darempredoù, gouest da vont da gaozeal gant pennoù 

embregerezhioù bras pe bihan kement ha youlidi ar c’hevredigezhioù liesseurt pe 
dilennidi a bep tu, 



- Gouest da steuñviñ al labour, aozañ ha merañ ar prantadoù labour fonnus fonnus, 
doujañ ouzh an termennoù lakaet hag anavezout an traoù mallusañ,

- Gouest da labourat e-unan pe gant ur skipailh,
- Mestronioù binvioù evel taolennoù (tableurs), open office, powerpoint, ha binvidi a-

vremañ (rouedadoù sokial, internet, …),
- Skiant-prenet war an embann, gouest da varc’hatañ ar prizioù,
- kaout an aotre bleniañ.

Yezhoù:
- Mestroniañ ar brezhoneg (live C1) (dre skrid pe dre gomz)
- Mestroniañ ar galleg (dre skrid pe dre gomz)
- yezhoù all : saozneg, spagnoleg, euskareg.

Aozioù labour
- Bezañ war an dachenn da vat e koulz ar Redadeg (un nebeut sizhunioù a-raok, a-hed ha 

just goude an darvoud), bezañ emren evit heuliañ ha kenurzhiañ al labour war ar 
Redadeg.

- Labour a bell gant ar youlidi hag ar genurzhierez (labour dre bellgomz, dre bostel 
peurliesañ)

- Labour war an dibenn-sizhun alies, diouzh noz a-wechoù (emvodoù, eskemmoù gant ar 
youlidi, dre bellgomz pe dre bostel)

Ar goprad(ez) :                                                   Prezidant(ez) ar Redadeg :

Anv: Anv: 
Deiziad : Deiziad:
Sinadur : Sinadur :

Kenurzhierez ar Redadeg
Anv
Deiziad :
Sinadur
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