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Datorren hilabetean, Leioa Bidean proiektupilotua jarriko dugu martxan, udalerriko dendetanegindako erosketak etxez etxe banatzeko.
Pisua, bolumena, edo prezioa ez dira kontuanhartuko eta ekimenaren barruan daudendendetako bezeroek etxean jasoko dituzteerosketak, doan.
2013an, Behargintza Leioak egindakoMerkataritza Biziberritzeko planean antzeman zenbeharrizan hori. Lanbideren laguntzarekin batera,ideia hori garatzen ari gara eta banaketa egitekopertsonak kontratatzeko diru laguntza emangodu. Horrela, proiektuak erantzuna ematen dioherritarrek aurretik igarritako beharrizanari,udalerriko langabetu batzuk lanean hasi ahalizango dira eta herriko merkataritza bultzatukodugu.
Merkataria bazara, parte hartu nahi izatekotan,deitu eta informatuko zaitugu.

Leioa Bidean
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Pasa den urriaren 16an, Saltzen Lagunduz proiektuko lehenengo tailerraantolatu genuen. Salmentari buruzko hausnarketa hasi nahi izan dugu,lehiakortasuna hobetzeko teknikak partekatzeko proiektuan parte hartzenduten enpresa guztiekin.
Zehazki, 13 enpresa daude ekimenaren barruan. Taldekako bilerak egiten dira,eta horietan, gai desberdinak lantzen dira: salmentarako posizioa, bezero etalehiakideen aurreko egoera, merkatuaren heldutasuna, besteak beste. Tailerhoriek osatzeko banakako tutoretzak antolatzen dira, enpresa bakoitzarenegoera berezia aztertzeko. Horretaz gain, sare sozialetan, talde birtuala dagoeginbeharreko lanen gaineko zalantzak argitzeko.
Proiektuaren azken helburua da enpresari laguntzea salmenta estrategiarakoplana definitzen, eta horrela, aktibitate aukera edo bezero berriak aurkitu ahalizango ditu.
Parte hartzen duten 13 enpresak garapen fase desberdinetan daude. Batzukegonkortuta daude eta ibilbide luzea dute euren merkatuetan, eta bestebatzuk, aldiz, hasi berriak diren startup dira, salmenta ikuspegia berrizplanteatzen ari direnak euren zerbitzuak eskatzen dituzten merkatuetarajotzeko. Nahiz eta egoera desberdinak izan, partaideen arteko interakzioa etataldearen dinamismoa dira lehenengo tailer honen ezaugarriak.

SALTZEN LAGUNDUZ:
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Gaur egun, inportantzia handia dauka negozio ereduaren kontzeptuak, aldakorrakdiren testuinguruetan lehiatu ahal izateko beharrezkoa delako ikuspegi estrategikoeta berritzailea gure proiektuetan. Negozio eredua zera da, erakunde batek balioasortu, eman eta lortzeko moduaren deskribapena. Hau da, ideia bat balio prozesubihurtzea da.
Balio ekarpena modu askotara eman daiteke: gure eskaintzaren (zer), ematenditugun soluzioen, bezeroen (nor), erosteko esperientziaren, prozesuaren (nola),erakundearen beraren, horniketa katearen, gure kokalekuaren, konexioaren, etabatzuetan, markaren beraren bitartez.
Negozio plana eta negozio eredua ez dira gauza bera. Negozio eredua prototipodinamikoa da, behin eta berriro diseinatu daitekeena eta aldaketetara egokitu, hauda, planteamendu malgua da.
Negozio ereduaren garapena pauso hauek dituen prozesu osoago baten zati bat:

Aztertzea Diseinatzea Konparatzea Abian jartzea
Egun, Internet, sare sozialak eta berrikuntza teknologikoak sortzen ari dira sektore,produktu eta zerbitzu berriak. Eszenatoki berri horren ondorioz, lehiakorrakizateko, erakundeek moldatu beharra daukate eta mundu digital hori eurenjarduera, operazio eta estrategietan txertatu. Askotan, negozio digitalei buruz hitzegingo dugu, hau da, kanal digitalen bitartez produktu edo zerbitzuren batmerkaturatu eta diru sarrerak eskuratzea ahalbidetzen dutenak.Business model canvas oso tresna eraginkorra da enpresek euren negozioereduak aztertu eta definitzeko. Alex Osterwalderrek garatutako metodologia da,eta marrazki baten bidez gure negozio ereduaren planteamendua bederatzimodulutan aurkezten du: merkatu segmentuak, balioa duten proposamenak,kanalak, bezeroekiko harremanak, diru iturriak, baliabide gakoak, jarduera gakoak,elkarte gakoak eta kostuen egitura.

Horrexegatik, ekintzailetza sailean, metodologia hau lantzen dugu ekintzaileberriekin, bai banaka, baita taldeka ere. Pasa den urriaren 29an, BusinessCanvasi buruzko jardunaldia antolatu genuen eta Leioako 17 ekintzaile etaenpresa hurbildu ziren.

Ideia bat ez da negozio eredua
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Aldez aurretik pentsatu duzun proiektu edo ideia da,ekintza zehatzetan definitu duzuna (nola, non, zeinmodutan, zein baliabiderekin), eta zure bizitzaprofesionalaren une jakin batean enplegua bilatzekoeta aurkitzeko gauzatuko duzuna.Proposamen horrek ezinbestekoa du zurekonpromisoa, serioa eta iraunkorra, aurrera ateratzekoeta zeure buruari jarri dizkiozun helburuak lortzeko.
Enplegua Bilatzeko zure Proiektu Pertsonala izateakerabakiak hartzeko gauza zarela adierazten du,nolabaiteko autonomia pertsonala duzula eta lanbidealorrean jomugak argi eta garbi dituzula. Zureproiektua diseinatzeko, sei zutabe erakutsikodizkizugu sostengutzat har ditzazun:
1. Dedikazioa
Enplegua Bilatzeko zure Proiektu Pertsonala osatzenduten helburu zehatzak lortzeko beharrezkoak direnekintzak gauzatzeko erabiliko dituzun denbora etabaliabideak dira.Oso garrantzitsua da arrakasta lortzeko hiru kontzeptuerabiltzea: Inplikazioa  Motibazioa. – KonpromisoaEtsietsirik egon behar duzu dedikazio hori dela(denbora eta baliabideak) zure helburuak lortzekobidea.
2. Dedikaziojarraibideak
Jarraitu beharreko erreferentzia duzu, ZUREENPLEGUA modu ordenatuan eta planifikatuanaurkitzen emandako denbora eta baliabideeidagokienez gauzatuko duzun eredua.Jarraibide hauen helburua emaitza gogobetegarriaklortzea da, hala zeure buruari planteatu dizkiozunhelburuak lor ditzazun.Enplegua Bilatzeko estrategian erabiliko duzun¿gidoiaren¿ gisakoa da, egin behar duzun mugimendubakoitza zehazten duena, noiz, zerekin edo norekinjardungo duzun adierazten duena. Zeu zara zeureproiektuaren protagonista.
Jarraibide hauek, azken batean, zure inplikazioa,konpromisoa eta ahalegina eta Enplegua Bilatzekozure Proiektu Pertsonalean duzun uste osoa finkatukodute.

Orientazio soziolaborala:
3. Lehentasunak
Enplegua Bilatzeko zure estrategia pertsonalizatzeandatza.Pertsonalizazio hori egiteko (enplegua bilatzeko zeuremarka eta estiloa, alajaina!!!), aldez aurretik argi izanbehar duzu zein jakintza dauzkazun, horietakozeinetan entrenatu zaren eta zeinetan ez, eta noiz etanon gauzatuko dituzun zure proiektuko ekintza horiek.Beraz, ordena bat hautatu behar duzu, egin nahidituzun ekintzak gauzatzeko metodo bat, ahalik etaarrakasta handiena lortzeko lehenbailehen egin behardituzun guztiei garrantzi handiagoa emanez
4. Gauzatu beharreko ekintzak
Zehaztu dituzu, dagoeneko, Enplegua Bilatzeko zureProposamenaren dedikazioa eta lehentasunak. Iritsida abian jartzeko unea, zure proposamenahezurmamitzeko garaia.Lehen urrats horiek ematea, ¿eszenaratze¿ hori, osoune garrantzitsua da, aldez aurretik egin duzun languztiari (zure proiektua diseinatzea, dedikazioa etalehentasunak hausnartzea¿) buru ematen baitio.Ekintzak gauzatzean oraindik egiteko geratzen zaizunguztiaz jabetzen zara.
5. Enplegua bilatzeko GPSa
Konfigura ezazu zure enplegua lokalizatzeko etabilatzeko ibilbidea. Hots, zure ¿kutxa beltzean¿grabatuko dituzu gauzatuko dituzun ekintzak etaenplegurantz egingo duzun ibilbidea.¿Kutxa beltz¿ horrek aukera emango dizu zureProiektuko ekintzak gauzatzerakoan zuzenegindakoak eta hobetu beharreko alderdiakkontsultatzeko eta aztertzeko.Oso garrantzitsua da Enplegua Bilatzeko zureProposamen Pertsonalaren mapan ZURE ENPLEGUAlortzeko egin beharreko bidea definituta egotea.6. EbaluazioaEkintzak abiarazi eta denbora igaro ondoren,enplegua bilatzeko zure proposamena sendoa denbaloratu behar duzu.Pentsa ezazu zein izan diren orain arte lortu dituzunemaitzak (are aurreko proiektuen aldean ere), etaespero zenituenak ez badira, planifikatu berrirohasieran ezarri dituzun helburuetara hurbildukozaituzten ekintzak.
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Aurten ere, Leioako Udala, Behargintzaren bitartez, LanbideEuskal Enplegu Zerbitzuko ENTITATE LAGUNTZAILE izangoda ENPLEGU ZENTROKO ZERBITZUA emateko GOBELAN(Bizkaia).
ENPLEGU ZENTROA Leioako Behargintzak Mendibile 3n duenlokalean dago. Bertan, Lanbideko orientatzaile baten arretapertsonalizatuaz gain, enplegu bidean dauden pertsonekInterneten doan sartzeko aukera dute, inprimagailu, eskanereta enpleguari buruzko informazioarekin.
Gunea astelehenetik ostiralera dago irekita, 8:30etik 14:30era,eta helburua da, bertan, pertsonek modu autonomoan lanegitea enplegu bilaketa aktiboan.
Halaber, azaroaren 3tik aurrera, astelehenero, 3 ordukomikrotailerrak emango dira enplegu zentroan, 11.00etatik14.00etara. ENPLEGU ZENTROKO IKASTARO horietan, modupraktikoan landuko dira Lanbideren web guneak(www.lanbide.net) eskaintzen dizkigun aukerak enpleguarekinlotutako informazio baliotsua bilatzeko.
Hiru orduko ikastarootan, zera ikasiko dugu:
 Lanbideren app sakelakoan deskargatzen. Enplegu eskaera berritzen. Gure karpetara egunero heltzen zaizkigun ikastaro etaeskaintzak denbora errealean bistaratzen. CV eta gutun pertsonalizatua bidaltzeko enpresaklokalizatzen. Izena eman ahal dugun enplegu web guneetan sartzen gurebilaketa esparrua handitzeko kostu txikiagoaren truke. CV profesionala egiteko txantiloia eta informazioa aurkitzeneta lan elkarrizketa baten aurrean segurtasunez jokatzen. Inskribatzen garen eskaintzetan, gure hautagaitzarenjarraipena egiten. Gure harremanetarako datuak aldatzen ziur egoteko ezdugula eskaintzarik galtzen.
Enplegu Zentroko mikrotailerren gainean zerbait gehiago jakinnahi izanez gero, idatzi Behargintza@leioa.net postara edodeitu 94.400.4195 telefono zenbakira. Baldintza bakarra daLanbiden inskribatuta egotea.

ENPLEGU
ZENTROA LEIOAKO

BEHARGINTZAN
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HILABETEKO AGENDA
2014/11/06: Saltzen Lagunduz proiektuaren 2. lantegia.Leioako Behargintzaren Enpresa Mintegia.

2014/11/17: Enplegurako sare sozialak eta webguneespezializatuak. Leioako Behargintza.

2014/11/24: Ezhitzezko komunikazioa eta hautaketaelkarrizketa. Leioako Behargintza.

2014/11/26: Saltzen Lagunduz proiektuaren 3. lantegia.Leioako Behargintzaren Enpresa Mintegia.

Ekitaldi hauei buruz zeozer jakin nahi izanez gero, deiguzu
94.400.80.51 telefonora
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Deialdiaren xedea
Beren tituluari lotutako lanetan esperientzia gutxi edo batere esperientziarik ez duten gaztelangabeak euskal enpresek praktiketan kontratatzeko bideratutako laguntzak arautzea.Eskaintza bat kudeatu ondoren hautagai gisa bideratu diren pertsonei egindako kontratuak baino ezdira diruz lagunduko.Interesdunek egin behar dutena da LanbideEuskal Enplegu Zerbitzuan inskribatuta egon etadatuak eguneratuta eduki. Hortik aurrera, enpresetara igorriko dira laneskaintzetan haiek ezarritakobaldintzak betetzen dituzten hautagaien zerrendak.
Prestazio ekonomikoa
Kontratu bakoitzeko diruz lagundutako zenbatekoa honela kalkulatuko da kontratu bakoitzaridagokion soldata gordinaren arabera:
1. tartea: Hileko soldata gordina: 872  1.050 euro / Dirulaguntza: 2.450 euro
2. tartea: Hileko soldata gordina: 1.051  1290 euro / Dirulaguntza: 2.950 euro3. tartea: Hileko soldata gordina: 1.290 eurotik gora / Dirulaguntza: 3.620 euro
Aipatutako dirulaguntzen zenbatekoak lanaldi osoko kontratuei dagozkie. Denbora partzialekokontratuetan, zenbatekoak lanaldiaren arabera doituko dira. Zenbateko horiek %10 handituko dira,kontratuak gutxienez 12 hilabete iraunez gero.
Kontratatutako pertsonek bete beharreko baldintzaka) 16 urtetik gorakoak eta 30 urtetik beherakoak izatea.b) Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzea.c) Langabea izatea eta LanbideEuskal Enplegu Zerbitzuan laneskatzaile gisa izena emandaegotea.d) Praktikaldiko kontratua hasi aurreko 30 egun naturaletan lan egin ez izana.e) Ondoko taldeotan sartutako titulazioetako bat edukitzea:
1.taldea: 2º eta 3º tartea• Lizentziatua edo unibertsitateko gradua, ingeniaria, arkitektoa.• Unibertsitateko diplomatua, ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa.
2.taldea: 1º tartea• Araututako lanbide heziketako edo berariazko lanbide heziketako goi edo erdimailakoteknikaria. Honako bi tituluak ere aurrekoen baliokideak dira: teknikari laguntzailea (LH1) etateknikari espezialista (LH2).• Ofizialki, aurrekoen baliokidetzat hartutako beste titulazio batzuk.• Profesionaltasunziurtagiria.

Informazio gehiago nahi? Deitu Behargintza Leioa: 94.400.80.51

Gazte langabeak kontratatzeko laguntzen. Lehen aukeraprograma
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Nor ezagutzen dugu....? INSULAE

Aurten izan den “Frankinorte” izeneko frankizien azokan, “Insulae Administración deFincas” izeneko enpresa leioaztarrak saria lortu du: “Frankizia kontzepturikberritzaileena”. Azoka horretan, enpresaren eta Leioan, Sestaon, Getxon eta Erandiondauden ordezkaritzen aurkezpenak egin ziren. Azaldu egin zen, baita ere, kate osoakestatuan duen hedapena.

“Insulae Administración de Fincas” “Afc & Asociados Servicios Jurídicos S.L.P”enpresak garatutako berrikuntza proiektua da, jabeen erkidegoak kudeatzeko sistemaberri bat sortuz. Kudeaketasistema horren bitartez, auzotarrek edozein mementotaneuren komunitateari buruzko informazioa jaso dezakete, webgunetik eta “Insulaek”garatutako aplikaziotik.

“Suite Insulae” Web zerbitzuen bitartez edo smarthphoneetarako garatutako appaerabiliz, jabe guztiek euren komunitatearen gorabeherak, kontuak, bankumugimenduak, dokumentuak (estatutuak, aktak, aurrekontuak…) eta hornitzaileendatuak ikus ditzakete. Horrez gain, app, SMS eta mail bidez euren komunitatekojazoera garrantzitsuen jakinarazpenak jasoko dituzte.

Aplikazio horiek, “Insulae” eta “Afc & Asociados” taldeak kudeatutako jabeerkidegoetan ezartzen ari dira, apurka, ondorioz, etxaldeadministrazio arloareneboluzioa lortzen da, teknologia sektore horretan txertatuz eta euren bezeroeiizugarrizko gardentasuna eta hurbiltasuna eskainiz.

LeioakoBehargintza@LeioaBG
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