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Gure lehenengo seihileko zenbakiak

Orientazio
zerbitzuan
pertsonak: 368

errekaitatutako

Pertsona horiekin orientazio orduak: 2.214
Prestakuntza ekintzak: 29 kurtso
Prestakuntza orduak: 500
Kurtso horietan parte hartu duten
pertsonek: 406
Ekintzaile kopurua. 228
Ekintzaile zerbitzuaren bitartez sortutako
enpresak: 29 enpresa berriak

2014ko Maiatza

Jasotako lan eskaintzak: 21
Kontaktatu ditugun pertsonak lan eskaintza
horietarako: 428

www.leioakobehargintza.net

Enpresa esparruan erantzukidetasunari buruzko ikerketa
Leioako Udalak udalerriko enpresei lagundu nahi die kontratazioari buruzko
eskaerekin. Krisi ekonomikoa aintzat harturik eta kontziente izanik zein garrantzitsua
den lan eskaeretara egokitutako taldea izatea, langileak jardunaldi osoz behin
behinean kontratatzeko Dirulaguntza Programa batekin hasten du 2014 urtea
Udalak.
Kontratazioa finantzatzeko bideak artikulatzen ari diren beste erakunde batzuekin
batera, Udal honek, Lanbideren programa baten bitartez, udalerriko enpresei aukera
eman nahi die lankontratudun langileak edukitzeko euren beharrizanen arabera.
Deialdiko baldintzak hauexek dira:
• Helbide soziala udalerrian duten enpresek jaso dezakete dirulaguntza.

• Lan kontratua apirilaren 25 eta irailaren 15 arteko epean, sinatu behar izango da.

• Bi prozedura egongo dira, eta bakoitzak bere dokumentazioa izango du
kontratatzeko hautagaiaren profilaren arabera:
o
Laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonak. 9.000€ ko diru laguntza
jasoko du enpresak.
Dirusarrerak bermatzeko errenta kobratzen dutenak.
Lehen lanik izan ez duten 35 urtetik beherakoak.
Azken 18 hilabeteotan, 12 hilabetez langabezian izan diren pertsonak,
Lanbiden inskribatuta.
o
Aurreko kasuetakoak ez direnak. 6.000€ ko diru laguntza jasoko du
enpresak.

• Prozedura norgehiagoka bidezkoa izango da. Hau da, hautagaitzak baloratzean
puntu gehien lortzen duten enpresei diruz lagunduko zaie.
• Zer hartuko da kontuan? Besteak beste, holako gauzak hartuko dira kontuan:

o Entitatearen tamaina. Enpresa txikiek handiek baino puntu gehiago izango dute.

o Kontratatutako pertsonaren jatorria. Irizpide baztergarria ez den arren,
Leioakoak diren hautagaiei emango zaie lehentasuna.
o Sortu berriak diren enpresek eginiko kontratazioak.

www.leioakobehargintza.net

EKIN ETA BERREKIN
Gure udalerriko merkataritzako paisaia etengabe
aldatzen da. Krisia dela eta, dekadak pasa eta
gero establezimendu askok itxi dira eta beste
enpresa berri batzuen irekitzea suposatu da.
Negozio berri hauek merkatal guneetan berritzea
ekartzen dute, bai eskainitako produktu edo
zerbitzua, bai aurkezpenean edo negozio ereduan.
Askotan, kuriositateak proposamen berri hauek
interesgarriak iruditzen zaien kontsumitzaileak
gutxienez hasieran ekartzen ditu. Lehenengo
faseak nobedadea du ezugarri baina hurrengoa
gura
bezerozorroaren
fidelizazioa,
gure
hornitzaileekin harreman egonkor eta onuragarria
lortzea eta batez ere, gure bezeriari baliozko
zerbitzu berriak eskaintzera bideratura egon behar
da.
Litekeena da denboraz gure sektore edo ingurunea
aldatu egin dela. Horrek fase heldu batean
dagoen negozio eredua berriro diseinatzera
derrigortu gaitu. Momentu hau aproposa da gure
negozioari beste ikuspegia emateko, eta horrela,
gure bezeriaren arreta berriro lortuko dugu.
Prozesu honetan arreta gure bezerian ipini behar
dugu eta hala egiten badugu, estrategia egokiena
ezarriko dugu.
Gure negozioa bai establezimendu fisiko batean
bai digitalki gestionatua ezarrita egonda ere, gure
lehiaren produktu edo zerbitzu onlinek arreta
handiz jarraitu behar dugu. Interneten bidez gero
eta eskaera handiagoa dagoela kontuan hartuta.
Bezeriaren perfil berria, kanal eta komertzializazio
bide berriak eskaintzen dituzten aitzinamendu
teknologikoek merkatu online ikertzea eta gure
presentzia digitala baloratzea gomendatu digute.
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Lanbidek mekanismo bat
ezarri du lana topatzen
dutenen penalizazioa
deuseztatzeko

Lanbiden izena emanda dauden pertsonek ez
dute egoera administratiboa eguneratu
beharko Gizarte Segurantzan autonomo
moduan alta emandakoan edota lana aurkitu
ondoren, kontratuak amaitzen direnean, haien
iraupena edozer dela ere. Lanbidek
automatikoki
erregistratuko
ditu
berriz
enplegu eskatzaile moduan, erabiltzaileen
ezjakintasuna delaeta haien interesak ez
daitezen kaltetu.
Lanbidek sortutako prozedura administratibo
berriak Estatuko gainerako eskualdeetan
ohikoa den praktika bat zuzentzen du:
kontratu bat sinatzen duten pertsonak
eskatzaileen erregistrotik kentzea.
EAEko enplegu zerbitzu publikoak (Lanbide)
eta estatuko enplegu zerbitzuak (Sepe) aldian
behin alderatzen dituzte eskaerak eta Gizarte
Segurantzako fitxategiak. Horrek eragin
nabarmena du enplegueskaeran, Gizarte
Segurantzako
altek
eskatzaileen
erregistroetan bajak eragiten baitituzte.

Lanbideren arabera, metodologia hori uste
oker batean oinarritzen da: lankontratu bat
sinatu duten pertsonek enplegua bilatzeari
uzten diotela. Baina ohitura hori ez da egia,
eta ez da legez kontrakoa. Gainera, askotan
izenemate
aldian
eta
dirusarrerak
bermatzen errentan etenak eragiten ditu, edo
pertsona horiek eskaintzen bitartekaritza
aldietatik kanpo uzten ditu.
Lanbide espedienteak kontratua sinatu
aurreko egoeran uztearen aldekoa da,
Enplegu Eskaerari Alta Emateko eta
Berritzeko Dokumentuak (Darde) jasotzen
dituen datu berberekin. Dokumentu horretan
enplegueskaerak noiz arte balio duen
jasotzen da, eta ez du adierazten enplegu bat
aurkitzeagatik edo Gizarte Segurantzan altan
emateagatik eskaera baliozkoa ez denik.
www.leioakobehargintza.net

Internet erabiltzen
hasteko eta lana
bilatzeko
ikastaroak (ekaina
eta uztaila)!

Berriz ere eskainiko dira IKTei eta lana bilatzeari
buruzko ikastaroak. Lanbidek antolatu ditu, KZ
Gunearekin
elkarlanean.
Ikastaroak
hiru
probintzietan emango dira ekainan eta uztailan,
goizez zein arratsaldez.
Helburua: Teknologia berriak
bilatzen laguntzea eta erraztea.

erabiliz

lana

Hartzaileak: Interneten bitartez lana bilatzeko
oinarrizko tresna teknologikoen berri ez duten
pertsonak.
Iraupena: 20 ordu (4 ordu eguneko goizetan
edo 2:30 ordu arratsaldetan)
Gaiak: 8 unitate ditu ikastaroak, eta guztietan
ariketa praktikoak egingo dira, eta informazio
interesgarria eskainiko da.

• 1. unitatea: ORDENAGAILUA
• 2.
unitatea:
INTERNET
ERABILTZEN
HASTEA
• 3. unitatea: NOLA NABIGATU INTERNETEN
• 4. unitatea: WEB
• 5. unitatea: INFORMAZIOA BILATZEA
• 6. unitatea: LANA BILATZEA INTERNETEN
• 7. unitatea: CVEI BURUZKO INFORMAZIOA
BILATZEA ONLINE
• 8. unitatea: POSTA ELEKTRONIKOA
Ekainaren ikastaroen zerrenda (non eta noiz)
Uztailaren ikastaroen zerrenda (non eta noiz)

Interesa dutenek Lanbideren bulegoetan eman
behar dute izena.
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HILABETEKO AGENDA
02/07/2014: Gasteiz. Zergatik galtzen ditugu bezeroak?
Bezeroarekiko zerbitzua hobetzeko zenbait teknika.
09/07/2014: Barakaldo. Blog bat negoziorako marketin tresna bezala.
21/07/2014: Bilbao. Administrazioko tramitazio Telematikoak: E
administrazioa.
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DIRULAGUNTZAK

EBAZPENA, 2014ko ekainaren 27koa, Merkataritza eta Turismoko
sailburuordearena, Euskadiko turismolehiakortasuna sustatzeko laguntzak
emateko 2014ko ekitaldirako deialdia jakitera ematen duena.
EBAZPENA, 2014ko ekainaren 4koa, Industriako sailburuordearena, teknologian
eta/edo berrikuntzan oinarritutako ETEak sortzea eta garatzea bultzatzeko
2014ko ekitaldiko dirulaguntzak emateko deialdia argitaratzen duena, Gauzatu
Industria programa erregulatzen duen Aginduak ezarritako esparruarekin bat
etorriz.
Bizkaiko Foru Aldundiaren 70/2014 FORU DEKRETUA, maitzaren 26koa.
Honen bidez, Bizkaia Digitala: Internet Industriala 2014 Programaren oinarri
arautzaileak eta deialdia onartzen dira.
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Nor ezagutzen dugu....? LAVATU
1 Nola eta zergatik negozio bati ekin Leioan, krisialdi honetan.
Zergatik Leioan? Oso erraza da. Orain dela bi urte, beste pertsona asko bezala,
langabezian geratu nintzen, eta egia esan, nire ofizioan (iturgintza / berokuntza) lana
aurkitzeko aukerak ez dira oso haundiak, krisia dela eta. Horregatik, enpresa berritzaile
bat sortzea erabaki nuen. Duela urte batzuk, lonja bat erosi nuen Leioan eta hutsik
zegoenez gero, negozio bat zabaltzearen erabakia ez zen oso zaila izan.
Bestalde, Behargintza Leioaren laguntza nahitaezkoa izan zen, inolako esperientziarik
ez nuelako ekintzaile bezala.
2 Zer deritzozu herriko merkataritza??
Leioako merkataritzari buruz, nire ustez, izugarrizko desberdintasuna dago Leioako
erdigunean eta beste aldeen artean, adibidez, nire inguruan (Erromo, Amaia Etorbidea).
Lehenengo kasuan, merkataritza ondo ezarrita dagoen bitartean herriko ezaugarriak
kontutan hartuta, beste aldeetan gabetasunak daude: lonja huts gehiegi, inguruko
merkatar bultzada urria, etab. Egia esan, ez dakit zergatik gertatzen den hau, biztanleri
handiko aldea da eta.
3 Nola heltzen zara zure bezeroei?
Bezeroenganako hurbiltasuna, banatutako publizitateari esker egin dut, gehien bat:
bezeroak dauden esparruetan, adibidez parkeetan edo pasealekuetan. Dena den,
daukadan enpresagatik, ahoz ahokoa garrantzi handia duela bezeroek gu ezagutzeko.
Horren ondorioz, bezeroen poztasuna ezinezkoa da besteek gu ezagutzeko.
.
4 Makila magikoa izango bazenu, zer eskatutko zenuke zure negozioarentzako?
Makila magikoa izanik ala ez, nire enpresaz bizitzea da azken finean nahi dudana.
Horrez gain, bezeroak pozik egotea, gure zerbitzuak modu zuzenean haien bizitza
erraztu egiten dielako, kostu handia eman barik. .

@LeioaBG
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