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Lan bitartekaritzako prozedura

Leioako Behargintzan enpresen eta lan eskatzaileen
arteko bitartekaritza egiten dugu, besteak beste, lan
eskaintzak betetzeko. Ez dira heltzen bakarrik gure hiriko
enpresen eskaintzak. Entitate guztiekin lan egiten dugu,
nongoak diren kontuan hartu barik eta haien interesekin
bat egiten duten lan eskatzaileak bilatzen ditugu.

Beharrezkoa da hautagaiak bere curriculuma
Behargintzara bidaltzea, nahiz eta gure datu
basean egon, jakinarazi ez dituen bere bizitza
laboraleko aldaketak edo prestakuntza jarduera
berriak jasota uzteko. Horrela, hautagaiak bere
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curriculuma enpresara
bermatuta izango dugu.

bidaltzeko

baimena

dugula

Hemen uzten dizuegu gure lan bitartekaritzako
prozeduraren eskema bat. Bertan, lan eskatzaileari
galdetuko zaio eskaintzari buruzko interesaz, bere
curriculuma entitateari bidali baino lehen.
www.leioakobehargintza.net

Leioa elkarlanean EAErekin
Lehiakortasuna eta berrikuntza, hamarkada honetan, kooperazioari lotuta daude.
Administrazio Publikoetatik, politika industrial eta ekonomikoak oinarri, gure
ehundurako enpresen arteko harremanak sortzen eta indartzen saiatzen gara.

Leioan ere bide horretan gaude. Hiru urtez, enpresen harremankateetan sakontzen
lagundu diguten proiektuetan lan egin dugu: Leioa Sareak Eraikiz, Leioa Sareak
Hedatuz, eta Leioa Sareak Bultzatuz.
Horrela, aurreko proiektuetan, Euskadiko unibertsitate eta teknologia zentroekin
elkar lanean egon gara: Deustuko Unibertsitatea, Tecnalia, Ingenia Fundazioa,
Somorrostroko Prestakuntza Zentroa, Maristak Prestakuntza Zentroa edo Euskal
Herriko Unibertsitatea.
Baina kooperazioa ezin dugu udalerriaren araberako terminoetan aztertu, EAEko
errealitate sozioekonomikoa osatzen duten aktoreak aintzat hartu behar ditugu, hau
da, pentsaera ireki.

Hortaz, duela hilabete batzuk, Meatzaldean “Getting Contacts” zeharkako jardunaldia
antolatu zela informatzen genuen, eremu industrialeko enpresa guztiek parte har
zezaten. Jardunaldi horren bidez, entitateak ezagutzera ematea eta haien harreman
sarea handitzea ziren helburuak.
Ildo horretan, EGAZ Txorierri, Behargintza Erandio eta Meatzaldearekin batera,
jardunaldi berria planteatzen ari da, Automozio merkatua xede. Horrela, automozio
sektoreko kolaborazioa indartu nahi da, aukera berriak bilatzeko – proiektu berriak,
merkatu berriak, oraingo merkatuak egonkortzea, berrikuntza, etab. Jardunaldia
2014ko ekainaren 27an, izango da, Derioko Kultur Birikan.
Leioatik gure ehundurako enpresa guztiak parte hartzera animatzen ditugu. Gurekin
kontaktuak jarri ekitaldian izena emateko: behargintza.enpresa@leioa.net

www.leioakobehargintza.net

EKINTZAILEEN TOPAKETA
Pasa den apirilaren 9an, Mendibile Jauregian, Leioako ekintzaileen topaketa antolatu zen.
Ekitaldiaren helburua izan zen kontaktuak bilatzea, proiektu berriak ezagutzea eta
harremanak sortzea.
Gaur egun, harremanak sortzea eta mantentzea gakoa da konfiantza emateko, eta horrela,
bezero eta enpresen baliozko kolaborazioak erakartzea. Helburua ez da bakarrik ezagun asko
edukitzea, bada, baita ere, enpresarako interesgarriak diren harremanak egitea, sinergia
posible eta elkarrekiko laguntzan oinarrituak. Horretarako, argibide hauek kontuan hartzea
komenigarria da:
 Gure enpresak eskaintzen duena argi edukitzea eta hori ondo aurkeztea.

 Kontaktuarengandik espero duguna identifikatzea (konpetentzia ezagutzea, hornitzaile
berriak edukitzea, gure negozioa handitzea eta zabaltzea, eta abar).
 Gure kontaktuen informazioa datu base batean biltzea.

Kontaktuen sare on bat sortzeko lan metodiko eta sistematiko egin behar dugu,
ez bakarrik hasieran, baita enpresaren bizitza osoan zehar ere.

www.leioakobehargintza.net

ENPLEGU BILAKETARAKO GAITASUNAK
Zeintzuk dira enplegua aurkitzeko erakutsi edo garatu behar ditudan jarrerak,
abileziak edo ezagutzak? Gaitasunak.

Argi duzu zure helburua enplegua aurkitzea dela, eta jarraian, hori lortzeko lagungarri
izango zaizkizun gaitasunak erakutsiko dizkizugu.

Gaitasunak ezagutza praktiko eta teorikoak dira, dauzkazunak. Horrez gain, zure
abileziak, ezaugarriak, jarrerak eta abar ere badira. Zure prestakuntzan eta
esperientzian zehar ikasten eta hartzen joan zaren guztia, eta beharrezkoak dira
lanpostu berria eskuratzeko.
Hau da, lanpostuak defini edo identifika daitezke horietarako behar diren gaitasunen
arabera.
Beraz, ezinbestekoa da zure gaitasunak identifikatzeko ahalegina egitea. Horrela,
objektibotasunez zehaztu ahal izango duzu zein lanpostutara jo behar duzun lan
merkatuan eta zein gaitasun ikasi behar duzun (oraindik ez badaukazu) zure
HELBURU PROFESIONALA lortzeko.
Hauek dira garrantzitsuenetariko batzuk:
 Autoezagutza maila.
 Autoestimua.
 Autokonfiantza.
 Lortu nahi diren helburuak.
 Itxaropenak.
 Malgutasuna.
 Konstantzia.
 Moldagarritasuna.
 Mugikortasuna.
 Arazoak konpontzea.
 Zentraltasuna enpleguan.
 Iniziatiba.
 Irudi pertsonala.
 Harremanak.
 Taldeko lana.
 Komunikatzeko gaitasunak.
 Ezagutza informatikoak. Teknologia berriak.
 Hizkuntzak.

Horietaz pentsatu eta bide errazak aurkituko dituzu jakin ahal izateko non dauden
zure benetako aukerak.
www.leioakobehargintza.net

Euskara doan ikasi nahi duzu, zure ordenagailuan eta zure
etxetik? Irakurtzen jarrai ezazu!!
MOOC (massive open online course) esan nahi duen ingelesezko akronimoa, Online
IKASTARO MASIBO ETA IREKIAK).
Urruneko irakaskuntzak baldintza hauek bete behar ditu MOCC izan dadin:

• Formala: ikasketara bideratutako egitura izatea, iraupen jakin batekin, probak edo
ebaluazioak dauzkana ikasitakoa egiaztatzeko. Gainera, unibertsitate irakasle batek
izan behar du horren buru, eta ondorioz, unibertsitate baten abala dauka.
• Masiboa: matrikula kopurua mugagabea da, edo gutxienez, presentziala den
ikastaro batekoa baino askoz handiagoa. Irismena globala da. Gaur egun, bi milioi eta
erdi ikasle baino gehiago dago MOOC batean.
• Online: edonoren esku dago goi mailako prestakuntza hau, munduko unibertsitate
ospetsuenetariko batzuk ematen dutena, eta baldintza bakarra da Internet konexioa
edukitzea. Ez dago ikasgelara joan beharrik.
• Irekia: materialak doanekoak dira Interneten eta batzuk beste ikastaro batzuetan ere
erabil daitezke.
Nola egin MOOC bat?

Lehen MOCCak unibertsitateen ekimenez sortu ziren, baina arrakasta egiaztatu
ondoren, horiek batzeko eta publizitatea emateko plataformak sortzen hasi ziren.
Coursera da plataforma horietako bat, famatuenetarikoa, eta gaur egun, 300 ikastaro
baino gehiago eskaintzen ditu, 62 unibertsitatekoak, gaika edo zentroka sailkatuta.
Beste plataforma bat Edx da, MITeko (Massachussetseko Teknologia Institutua) eta
Harvardeko ikastaroak eskaintzeko sortua, baina gaur egun, Berkeley, Georgetown edo
Weslley Collegeko ikastaroak ere eskaintzen ditu. UNEDek MOCCak integratu ditu
bere web gunean, baina Estatuko unibertsitate askok ere eskaini egiten dituzte.
Plataforma hauen bidez, ikus daiteke zein ikastaro dagoen irekita eta erregistratu
interesekoan, eta horrela, materiala jaso eta ikastaroa egin arazorik gabe. Anima
zaitez!

www.leioakobehargintza.net

HILABETEKO AGENDA
05/05/2014: Getxo. Sortu, partekatu eta kolaboratu lainoan: Google
calendar eta drive.
06/05/2014: Getxo. Google Sites mikroenpresentzat.
13/05/2014. Getxo. Weba posizionatzeko lehen urratsak SEO eta
SMO.
15/05/2014: Zamudio. Oztoporik gabe. I+G+I, enpresa
arduratsuarentzat aukera.

www.leioakobehargintza.net

DIRULAGUNTZAK

Apirilaren 11ko 3567/2014 FORU AGINDUA, 2014. urterako bigarren laguntzadeialdia
ezartzen duena, Enpresa Berritzailek Sustatzeko Programako «EnpresaProiektu
Berritzaileen Garapena» izeneko 1. Arloan.
IRAGARKIA, 2014ko ekitaldirako dirulaguntzen deialdia
Ekoeraginkortasuna Euskal Enpresan Programaren markoan).

egiten

duena,

EBAZPENA, 2014ko apirilaren 3koa, Industriako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara
ematen baita banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEen nazioartekotzeari laguntzeko
Global Lehian programaren dirulaguntzak emateko 2014ko deialdia.
IRAGARKIA, «Ekintzaile» Programaren araudia onartzeko denaa.

www.leioakobehargintza.net

Nor ezagutzen dugu....?

ASIMOV

1  Aurkeztu zure burua eta zure
enpresa.

ASIMOV Ikastegia gara, Errobotika
hezitzaile eta teknologia berrien zentroa.
Errekalde plazan kokatuta gaude, Kultur
Leioaren atzean. Gure instalazioetan urte
osoko ikastaroak; Gabonetako, Aste
Santuko eta udako campusak; eta
aldizkako tailerrak. Bestalde, hezkuntza
zentroetan emateko hezkuntza jarduerak,
entitate publikoek antolatutako ekitaldiak, Horiez gain, ahoz ahokoak ere oso ondo
etab. eskaintzen ditugu.
funtzionatzen du.
Guretzat, errobotika eta taldeko lana onak
dira gerorako abileziak eta gaitasunak
garatzeko.
• Komunikazioa eta enpatia
• Berrikuntza eta sormena
• Arazoetarako ikuspegia eta horiek
konpontzea
• Taldeko lana, kooperazioa eta lidergoa
• Autokonfiantza eta autohobetzea
• Ekintzailetza
• Ezagutza berriak ikastea
.
2 Umeentzako errobotika hezitzaile eta
teknologia berrien zentroa, nola heltzen
zarete xedepublikoarengana?
Ez gara bakarrik umeentzako zentroa.
Gazteentzako,
nagusientzako
eta
erretiratuentzako kurtsoak ematen ditugu
ere bai, aurretik, inolako informatika
ezagutzaren
beharrik
gabe.
Gure
lehentasunezko komunikabidea Internet
da, sare sozialen bitartez: twitter
@asimov_leioa
edo
facebook
https://www.facebook.com/asimovleioa
eta batez ere, gure web orria,
www.asimov.eu.

@LeioaBG

4Enpresa gaztea zarete. Zergatik
erabaki zenuten Leioan kokatzea?

Leioa hiri dinamikoa da, populazio
handikoa, beste hiri handi batzuetatik
hurbil, Getxo edo Bilbo, eta ikastetxe
askorekin.
Bestalde,
Behargintzak
hasieratik eman digu gure proiekturako
ezinbesteko laguntza..
5 Hagaxka magikorik izango bazenute,
zer eskatuko zeniokete Leioari? Zer
botatzen duzue faltan?

Publizitatea egiteko baliabide gehiago
nahiko genuke, leioaztar guztiei gure
aktibitateak
ezagutzera
emateko,
ikastetxeei, administrazio publikoei, etab.
Oso ezaguna ez den zerbaiti buruzko
proiektu bat hasterakoan, ezagutzera
emateko
ospea
lortzeko
ahalegina
handiagoa da, jadanik ezaguna den
zerbaiterako baino..

LeioakoBehargintza

www.leioakobehargintza.net

