20

14

ko

,0

7º

Ba al zenekien……

•

Leioako Udalak kontrataziorako diru

laguntzak ematen dituela?
•

Diruz laguntzen den epealdia 6

hilabetekoa dela, jardunaldi osoan?
•

Eska ditzakezula irailaren 15erarte?

•

Diruz laguntzen den kontratua

Apirilaren 25etik aurrerakoa izan
daitekeela?
•

Diruz laguntzen den zenbatekoa

6.000€ eta 9.000€ bitartekoa dela?

2014ko Uztaila

Udan EZ gara itxita egongo, orduan,
zalantzarik izanez gero, jarri kontaktuan
gurekin.

www.leioakobehargintza.net

Nazioartekotu? Dibertsifikatu?
Batzuetan, gure nazioartekotze edo dibertsifikatze proiektuak martxan jartzen ditugu,
gure negozioaren oinarriak non dauden ulertu gabe. Horrela, akatsak egiten ditugu
eta ezin dugu balioan jarri gure negozioko benetako mamia, ezta gure baliabideak
optimizatu ere. Zerbitzu enpresa eta profesionalen kasuan, hori berebizikoa da.
Enpresek eta profesionalek salmentak igo behar dituzte, eta horretarako, merkatu
globalak aukera handiagoak eskaintzen ditu, gehiago hazten delako. Gainera, kanal
digitalak dira merkatu horietara heltzeko modurik eraginkorrenak.
Momentu hauetan, Sare Sozialek aukera asko eskaintzen dizkiete gure enpresa eta
profesionalei. Informazioa hartzeko, eta segmentu globaletan, sarbidea eta
posizionamendua errazteko modurik egokiena dira.
2.0 Tresnei esker, hau egin dezakegu:
• Merkatua gainditu eta gure bezeroengana zuzenean heldu, lehen eskutik jakin zer
pentsatzen duten gure eskaintzaz.
• Haien lehentasunak eta erosteko arrazoiak ezagutu.
• Merkatuaren joerak ezagutu.
• Negozio aukera berriak aurkitu.
• Gure lehiakideak kontrolatu eta esploratu barik dauden esparruak aurkitu.
• Gure negozioa handitu gure baliabideak optimizatuz.
Behargintza Leioan hori guztia badakigu. Horregatik, irailean, ildo horretatik
doan proiektua martxan jarri nahi dugu. Parte hartu nahi?

www.leioakobehargintza.net

EKIN ETA BERREKIN
Leioako Behargintzak udal enpresa mintegia dauka ekintzaileei laguntzeko euren
lehen urratsetan, edo oso berritzaileak diren enpresen kasuan, egonkortzeko
laguntza behar duten horiek sustatzeko.
Azken deialdiaren ondoren, bi enpresa berri etorri dira instalazioetara, Agla4D eta
Cenergite Bizkaia.
AGLA4D
Konpainia hau proiektu konplexuak optimizatzeko bideojokoen sorkuntzan
espezializatuta dago, eta lehen enpresa da horretan. Beraz, honako negozio
modelo honetan oinarrituta dago: errealitate birtualeko I+Gn espezializatutako
enpresa.
Xedea oso garbia da lehen momentutik: edozein proiektutako partaideek ondo
pasatzea lortzea lan egiten duten bitartean. Teknologia aplikatuari eta lan gune
birtualak sortzeari esker, hain aspergarriak diren planifikazio konplexuak edo
eraikuntza bera, errealitatean, modu erraz, eroso eta intuitiboan inplementatzen
dira.
Euren merkatuhobia Oil&Gas industria da, eta horiei (findegiak…), burutzen
dituzten proiektu konplexuen bideojokoa eskaintzen diete. Enpresa horiek
informazio kantitate handia sortzen dute eta ezagutza behar bezala kudeatu behar
dute.
Informazio gehiago: www.agla4d.com
CENERGITE BIZKAIA
CenergITE enpresa gaztea da, izaera integratzaileduna, eta partikular, enpresa eta
erakunde publikoei arkitektura, ingeniaritza eta eraikuntza zerbitzuak eskaintzeko
sortua.
CenergITEren oinarriak enkargu bakoitza egiteko profesionaltasuna, konpromisoa
eta kreatibitatea dira, eta horrela, bezeroak behar dituen hobekuntzak eta soluzio
doituak eskaintzen dituzte, proiektu bakoitzean egoki diren teknika eta bertuteak
bideratuz, kalitate helburuak betez, epeak eta kostuak.
Informazio gehiago: www.cenergite.com
www.leioakobehargintza.net

Enplegua bilatzeko
app eraginkorrak:

Doaneko aplikazio asko dago, erabiltzen oso errazak.
Beraz, lan eskaintzarik gal ez dezazun, horietariko batzuk
aukeratu ditugu, zure smartphonean eduki ditzazun:

Infojobs Card: Infojobs Estatuko on line lanagentziarik
garrantzitsuenetarikoa da. Gainera, zure eskaintza
gogokoak marka ditzakezu eta zure lagunekin partekatu
agenda, Facebook edo Twitterreko kontaktuak erabiliz.
Prezioa: doan

Linkedin: 220 milioi kide baino gehiago dituen sare sozial

hau profesionalen arteko topagune garrantzitsu bilakatu da.
Web orrian egin dezakezun ia guztia egiteko aukera
ematen dizun aplikazioa dauka. Prezioa: doan

Monster: app honek aukera ematen du, modu errazean,

lana eskaini edo eskatzeko. Berrikuntzen artean,
geokokatze zerbitzua eskaintzen du, zure inguruan
eskaintzen diren lanak bilatzeko. Prezioa: doan.
aplikazio honek zure curriculumaren
araberako lan eskaintzak bidaltzen dizkizu, automatikoki,
mugikorrera. Alertak sortzea ere ahalbidetzen du.
Aplikaziorik onenetarikoa da atzerrian lan bila bazabiltza.
Prezioa: doan.

Jobeeper:

Eures: Europako enplegu zerbitzua. Europako edozein

herrialdetako zerbitzuk argitaratutako lan eskaintzak
bilatzeko balio du. Eskaintza batzuk non eskaintzen diren,
zehaztasun osoz, ikusi ahal izango duzu, eskalan egindako
mapen bidez. Prezioa: doan.

Indeed: bilaketarik osoenetarikoa eskaintzen du app

honek, lan eskaintzak milaka enpresen web guneetatik eta
lan poltsa askotatik hartzen baititu, Estatukoak eta Estatutik
kanpokoak. Enplegua bilatu 50 herrialde baino gehiagotan
eta 26 hizkuntzatan. Prezioa: doan

Jobandtalent: erabiltzaileari, denbora errealean, bere

profil, esperientzia eta lehentasunetara egokitutako lan
eskaintzarik onenak bidaltzen dizkio. Gainera, “aplica por
mí” izeneko aukerari esker, aplikazioak edozein web
erregistra dezake, automatikoki, eta beraz, ez duzu zertan
denborarik galdu datuak sartzen edo curriculuma bidaltzen.
Prezioa: doan
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EPEZ IX
(ERASMUS+)
bekak UPV/EHUko
azken kurtsoko
ikasleentzat.
Deialdi berria!

Mugikortasun
beken
iraupena
hiru
hilabetekoa izango da, onuradunak egindako
ikasketekin
zerikusia
duten
praktikak
egiteko. Mugikortasuna 2015eko martxo eta
apiril bitartean gauzatuko da.
UPV/EHUn karrerako azken ikasturtean
matrikulatutako
(2013/2014)
ikasleak,
ikasketak bukatu ondorengo urtean europar
enpresa batean esperientzia profesionala
izan nahi dutenentzat zuzendua.

Helburu:

Laneratzea
eta
gaitasun
profesionalak hobetzea; azken finean, inguru
kutural ezberdin batean praktikak eginez beraien
formakuntza osatzea

Iraupena eta helmugak:

3 hilabete.
Alemania, Austria, Italia, Portugal, Erresuma
Batua, Txekiar Errepublika eta Irlanda.

www.leioakobehargintza.net

HILABETEKO AGENDA

IRAILAN gero eta gehiago

www.leioakobehargintza.net

DIRULAGUNTZAK

EBAZPENA, 2014ko uztailaren 10ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko
zuzendari nagusiarena, energia aurrezteko eta energia efizientziako
inbertsioak sustatzeko 2014. urteko laguntzen deialdia argitaratzen duena.
EBAZPENA, 2014ko uztailaren 10ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko
zuzendari
nagusiarena,
Garraio
eta
Mugikortasun
Efizienteko
Inbertsioetarako 2014. urteko laguntzen deialdia argitaratzen duena.
EBAZPENA, 2014ko uztailaren 10ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko
zuzendari nagusiarena, energia berriztagarrietako inbertsioak sustatzeko
2014. urteko laguntzen deialdia argitaratzen duena.
EBAZPENA, 2014ko uztailaren 16koa, LanbideEuskal Enplegu Zerbitzuko
zuzendari nagusiarena; honen bidez, gazte langabeak euskal enpresen
kanpoko lantokietan praktiketan kontratatzeko laguntzen deialdia
argitaratzen da.

Orden IET/1276/2014, de 11 de julio, por la que se convoca la concesión de
apoyo financiero a la inversión industrial en la industria de fabricación de
vehículos a motor en el marco de la política pública de fomento de la
competitividad industrial en el año 2014.

www.leioakobehargintza.net

Nor ezagutzen dugu....? SEVEL ALIMENTACIÓN
1 Zer egiten duzue eta non zaudete?
SEVEL Alimentación Leioako Estartetxe 17 kalean dago. Seguru aski, herriko
merkataritza eta ostalaritza lokal gehien dituen kalea da, ia osorik oinezkoentzat egina,
aterpeekin, aparkaleku askorekin, eta metro gutxira, Leioako gune berde eta aisialdi
gune nagusiak.
16 urte daramagu gure jarduera aurrera eramaten. Gure berezitasuna da auzoko denda
txiki baten nortasuna dugula: familia bilera bat honda dezaketen azken ordukoak
konpontzea, urdaiazpikoei hezurra kentzea, etab. Konkretuki, Leioan, gure dendak
bakarrik eskaintzen dizkie bezeroei Duroc genetika osorik duten urdaiazpiko eta
besoak. Ezin ditugu ahaztu, ezta ere, gure Terueleko txerri besoak.
2 Leioako Merkatarien Elkarteko kideak zarete. Zergatik zaudete elkartean eta zer
onura ekartzen dizue?
Kide gara pentsatzen dugulako elkarturik indartsuago garela. Gaur egun, elkartean
egoteak beste merkatariengana eta instituzioetara hurbiltzen gaitu. Horrela, gure
arazoak, zalantzak, etab. partekatuta daudenez gero, ez dira hain gogorrak eta
konponbideak hurbilagoak dira.
3  Zer pentsatzen duzue Leioako merkataritzaz? Zer egingo zenuke egoera
hobetzeko?
Merkataritzak, krisialdi honetan, lagun eta kide asko bazterrean utzi ditu. Ez dugu jakin
horiei laguntzen eta itxi behar izan dute. Agian, pentsatu dugulako munduko merkatari
onenak ginela eta aurrera egingo genuela. Dena den, nire ustez, hobera goaz,
pixkanaka.
Zer egin dezakegu egoera hobetzeko? Kalea aktibatu behar dugu, ekitaldi herrikoiekin,
gure herritarrak hirian gera daitezen eta ingurukoak ere hurbil daitezen. Horrela, Leioa
bizi eta alaiagoa izango litzateke, azken jaietan edo Umore Azokan gertatu den bezala.
Hori lortzen bada, ez gara izango lo egitera etortzeko herria, eta gure merkataritza
irekita egongo litzateke zapatu arratsaldeetan.

@LeioaBG

LeioakoBehargintza
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