2014ko Azaroa

Behargintza Leioa
Leioa Bidean
Leioako merkatari askok erosketak etxez etxe banatzeko
doaneko zerbitzua eskainiko diete bezeroei hilabete honetatik aurrera. Egitasmoa Leioako Merkatarien Elkarte eta
Leioako Behargintzaren artean abiarazi dute.
Oraingoz, gremio desberdinetako 34 denda batu dira proiektura. LEIOA BIDEAN ikurra edukiko dute jakiteko zeintzuk diren, eta bezeroen erosketak etxera eramateko tramiteak egiteko ardura hartuko dute, erosketaren zenbatekoa edozein
delarik ere. Horrela, bezeroek euren zereginekin jarraitu ahal
izango dute, poltsa edo paketeak eramateko lan gogaikarri
hori egin beharrik gabe.
Leioako Udalak eta Merkatarien Elkarteak, Lanbideren diru-laguntza bati esker, martxan jarri duten esperientzia pilotu berri honen asmoa da hurbileko merkataritza urbanoa
sustatzea, Leioa udalerri bizia izan dadin, auzotarrek behar
dituzten zerbitzu guztiak eskaintzen jarraitzen duen udalerria, eta horrela, komunitatea garatzen jarraitu.
Zerbitzu honen taldea hiru pertsonek osatzen dute, Lanbideko enplegu poltsatik hartua. Udalerrian laneratzea sustatzeko beste ekimen bat beraz.
Hurbileko merkataritza urbanoa, enplegua eta jasangarritasuna sustatzea, ibilgailu elektrikoa erabiliko baita banaketak
egiteko, horiek dira ekimen honen hiru ardatzak. LEIOA BIDEAN, hortaz, garapen jasangarrirako ekimen berriak bilatu

eta sortzeko asmoarekin jaio da, Leioan bizi direnen bizi-kalitatea hobetzeko eta Leioako 507 baino gehiago diren denda horiek indartzeko.
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Enpresa
Sareko ospea:
hautaketa prozesuetan eragiten du?
Ez da hiri-kondaira, hautaketa prozesuetako arduradunek
lanpostuetarako hautagaiak sarean bilatzen dituzte, deitu
baino lehen.
Lehen, baimena lortu arte itxaron behar zen hautagai bati
buruzko erreferentziak eman zitzaketen pertsonekin harremanetan jartzeko. Hori existitzen da oraindik, baina eskuragarri daude erreferentzia zuzenak sarearen bitartez, informazio asko dago sarean hautagaiez, inolako baimenen
beharrik gabe.
  
Sarean aktibo egotea eta ospe ona izatea bertan, oro har,
ona da.
Interneten ez agertzea ez dela arrazoi ez deitzeko, edo kontrara, oso aktibo egoteak aukera gehiago ematen dituela esatea esajeratzea da. Neurtu behar da zein lanpostutarako
aurkezten den hautagaia: adibidez, Community Manager
izateko bada eta sarean ez badago hautagaiaren arrastorik,
susmagarria da.

Bestalde, interesgarria da curriculumean aipatzea zein sare
profesionaletan agertzen den hautagaia. Hori bai, profila
zaindu egin behar da eta aktibo eduki, eta horrela ez bada,
hobe da ez aipatzea.
  
Interneteko bilaketei dagokienez, kasu honetan enpresenak,
inportantea da esatea lan egin den enpresen sektorea edo
jarduera zein den, hautaketaren arduradunari zenbat eta gehiago erraztu lana, orduan eta aukera handiagoak izango
ditugulako elkarrizketarako pausoa emateko.
  
Azkenik, lan bila ari bazara, kontuz ibili zenbait gauzarekin:
sarera igotzen dituzun argazkiak, esaten duzuna, zutaz esaten dena edo beste batzuek zutaz igotzen dutena.
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Ekintzailetza
Leioa Bidean:
Hau zer da?
Prozesu honetarako, 3 pertsona egongo dira lanean, logistikan, prozesuaren kontrolean eta denda berriak erakartzen.
Momentuz, 35 denda batu dira kanpainara, baina badago
aukera merkatari gehiagok izena emateko. Parte hartu nahi
duzu?
Gure izen-emate orria bete behar duzu bakarrik.

Eta zuk zer konpromiso hartu
behar duzu?
Editorialean ikusi ahal izan duzunez, azaroan, hasi gara
etxez etxeko banaketa zerbitzuarekin. Leioako edozein dendak, jarduerak jarduera, parte har dezake doaneko zerbitzu
honetan, herritarrekin kontrastatu den beharrizan bati erantzuteko zerbitzua alegia.

• Zure erakusleihoan ikur bat jarri behar duzu leioaztarrek
zure denda proiektuarekin identifika dezaten.

Pasa den 2013an eginiko Merkataritza Biziberritzeko Plan
Berezia egin zenean, antzeman egin zen hiri merkataritza
erosketak etxez etxe, astelehenetik ostiralera, banatzeko
zerbitzu baten bidez bultzatzeko beharra.

• Sei hilabetez, kanpainan dauden merkatariekin partekatutako publizitate zerbitzuan parte hartu beharko duzu.
Doaneko zerbitzu horren bidez, ezagutzera emango dira
zuen dendak eta zuen eskaintzez informatuko da. Beste
modu bat da zuei publizitatea emateko.

• Bezeroei zerbitzua eskuragarri dutela informatu.

Zerbitzu honen bitartez, Leioan bizi den edonor joan daiteke
Leioa Bidean ikurra duen edozein dendatara eta erosketak
eramateko eska dezake, astelehenetik ostiralera.
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Enplegua eta prestakuntza
Enplegurako atari eta Sare Sozialak
Lana bilatzeko kanal berriak
Enplegurako atariak lana bilatzeko tresna potentea direla,
teknologia berri eta smartphone delakoekin aurrera doazenak etengabe, ezaguna den errealitatea da. Internetetik
igarotzen da guztia. Gaur egun, atari hauen aplikazioei
esker, galdetegiak bete ahal dira eta CVak eta aurkezpen
gutunak bidali, berehala gainera – Careerbuilder webgunearen kalkuluen arabera, hautagaitzen %41 smartphone
bidez aurkezten dira.
Nola heldu gara egoera honetara? Duela bi hamarkada
eskas, hautagaitzak paperean egineko CVan entregatzen
ziren, prentsan agertutako edo negozio batzuen atean
jarritako iragarki bati erantzunez. Gaur egun, on-line argitaratzen dira, eta minutu gutxitan, hautagaitzak heltzen
hasten dira. Horrexegatik, atarietan argitaratutako eskaintza kopurua hazi egin da, gelditu barik. Era berean, sare
sozialek, gure bizitzak astintzeaz bereiz, komunikatu, lan
egin eta lana bilatzeko moduak aldatu dituzte.

dauzka estatuan; eta Twitter duela 8 urte jarri zen gaztelaniaz erabilgarri, duela urtebete euskaraz, eta lan eskaintza
gehien argitaratzen dituen sare soziala da, oso segundo
gutxitan, hedapen handia baitauka.
“Errealitate horri erantzunez, Lanbideko webguneak ere
(www.lanbide.net) bilakaera izan du eta kanal anitzeko plataforma bihurtu da. Errealitateaz kontziente, Leioako Behargintzako Enplegu Zentroan uste dugu eskualdeko langabetuei erraztu egin behar zaiela sare sozialen erabilera
enplegua bilatzeko beste kanal bat baitira. Horretarako, 3
orduko prestakuntza saio hauek prestatu ditugu (gehienez,
8 pertsona. Izena emateko, web gunean bertan egin daiteke
edo gure Enplegu Zentroan (Mendibil 3) 8.30etik 14.30era,
astelehenetik ostiralera.”

Datu batzuk nahiko dira: LinkedIn 2002an jaio zen, eta
mundu osoan, 260 milioi erabiltzaile baino gehiago dauzka;
Facebook 2007an hasi zen eta 18 milioi erabiltzailetik gora

BEHARGINTZA
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Agenda
Abendua:
Merkataritza elektronikoa - Onlineko denda
2014/12/01: Bilbao (Bizkaia)
www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/merkataritza-elektronikoa-onlineko-denda/5739.aspx

Egokitu zure enpresa DBLO-ri (Datuak Babesteko Lege Organkioa)
2014/12/02: Bilbao (Bizkaia)
http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/egokitu-zure-enpresa-dblo-datuak-babesteko-lege-organkioa/5741.aspx
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Dirulaguntzak
Toki entitateen

Kontrataziorako diru laguntzen
2. deialdia
Asteartea, 2014(e)ko azaroa(r)en 18-(e)an
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 Diru-laguntza 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 lan-kontratudun langileak edukitzeko euren beharrizanen
arabera.
Deialdiko baldintzak hauexek dira:
• Helbide soziala udalerrian duten enpresek jaso dezakete diru-laguntza.
• Lan kontratua apirilaren 25 eta azaroaren 30 arteko epean, sinatu behar izango da.
• Prozedura norgehiagoka bidezkoa izango da. Hau da, hautagaitzak baloratzean puntu gehien lortzen duten enpresei diruz lagunduko zaie.
Hautagaiek hurrengo perfilak izan behar dituzte:
• Diru-sarrerak bermatzeko errenta kobratzen dutenak.
• Lehen lanik izan ez duten 35 urtetik beherakoak.
• Azken 18 hilabeteotan, 12 hilabetez langabezian izan diren pertsonak, Lanbiden inskribatuta.El procedimiento será
por concurrencia competitiva. Es decir, las empresas que más puntos obtengan en la evaluación de las candidaturas, serán las empresas subvencionables.
Zer hartuko da kontuan?
Besteak beste, holako gauzak hartuko dira kontutan
• Entitatearen tamaina. Enpresa txikiek handiek baino puntu gehiago izango dute.
• Kontratatutako pertsonaren jatorria. Irizpide baztergarria ez den arren, Leioakoak diren hautagaiei emango zaie
lehentasuna.
• Sortu berriak diren enpresek eginiko kontratazioak.
Bizkaiko Foru Aldundiaren 128/2014 FORU DEKRETUA, azaroaren 11koa, zeinaren bidez aldatzen baita Bizkaiko Foru
Aldundiaren 115/2014 Foru Dekretua, urriaren 21ekoa, LALF eta EETIFIL 2014 finantza-laguntzako pla naren oinarri
arautzaileei buruzkoa (aurretik 15/2014 Foru Dekretuak araututakoa). Buletinerako Sarbidea
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Elkarrizketa
Zer egiten du PROINAC-ek?
PROINAC zarataren eta dardaren kontrolean espezializatua den ingeniaritza bat da. Eskaintzen ditugun zerbitzuak, batez
ere, kutsatzaile hauen neurketak edota modelizatzeak dira, pertsonen eta ingurumenaren bizi-kalitatea hobetzeko. Horrela,
gure bezero batzuei modu honetan lagun diezaiekegu:
• Partikularrak: ohikoa da jarduera motaren baten gainean bizi diren pertsonek kutsadura mota hauek sufritzea nolabait. Gure zerbitzuek sorgailuaren eta kaltetuaren arteko erlazioa bateratzea baimentzen dute saiakeretan lortutako
emaitza objektiboak oinarri hartuz, eta beharrezkoa bada, soluzioak identifikatzea abiapuntuko egoera hobetzeko
muga aplikagarriak lortu arte . Zerbitzu mota hori erabil daiteke, baita ere, foku sortzailea komunitatean dagoen instalazioren bat denean (igogailua, makina-gela...).
• Musikariak eta melomanoak: musika biziki maite duen edonork bere entzumen-esperientziak ahalik eta kalitate
onenekoak izan daitezela nahi du. Horretarako, esparruen egokitzapen akustikoko proiektuak egiten ditugu, ondoko
esparruetan eragozpenik ez sortzeko izan behar duten isolamendua alde batera utzi gabe.
• De Jarduerak: jarduera-lizentzia eman aurretik, Udalek aplikagarria den legeria beteko dela bermatzen duen ikerketa bat eskatzen dute. PROINAC-en zerbitzu mota hauek eskaintzen ditugu, ez bakarrik legeria betetzeko asmoz,
baizik eta kostu/onura erlazioa maximizatzeko, eta horrela, konponbide posible onenak bilatzen ditugu. Martxan dagoen jarduera batek zarata edo dardara maila handiak sortzen baditu, estudio mota hauek baliozkoak dira baita ere
beharrezko neurri zuzentzaileak identifikatzeko, bere aplikazioa mugatuagoa izan arren eta bere kostua handiagoa.
• Higiezinen sustatzaileak: hiri-inguruneetan kutsadura akustikoa dagoela ukaezina da, horregatik, garapen berri
guztiek inpaktu akustikoko ikerketa eduki behar dute lotuta, bai kanpoko giroan bai eraikuntzen barnean kalitate akustikoko estandar minimo batzuk betetzeko beharrezkoak neurri zuzentzaileak definitzen dituen ikerketa hain
zuzen ere. Azterketa mota horiek entsegu metodologiak eta modelizatzeak konbinatuz egiten ditugu eta soluziorik
eraginkorrenak identifikatzea baimentzen dute, existitzen ez diren egoeretan ere..
Aurreko enpresa batetik zatozte. Enpresa bati ekitea erraza da merkatua eta bere jarduera aurretik ezagutzen duzuenean? Zein zailtasun aurkitzen duzue?
Zalantzarik gabe, sektorean izandako aurreko esperientziak hasiera errazten du (guri edo beste edozein ekintzaileri), bezero posibleak eta merkatua aldez aurretik ezagutzen dituzunez gero. Hala ere, enpresa berria izateak zure zerbitzuak edo
produktuak jakinarazteko eta marka-irudi bat sortzeko merkataritza eta marketin lan bizia egin behar izatea dakar.
Zergatik aukeratu zenuten Leioa?
Hasiera batean, udalerrian bizitzea faktore erabakigarria izan zen. Gero, gure erabakiarekin asmatu dugula konturatu gara,
alde batetik, enpresa-proiektua martxan jartzerako orduan Behargintza Leioaren laguntza izan dugulako, eta gaur egun,
SALTZEN LAGUNDUZ programaren bidez merkatuan kokatzeko eta handitzeko aukera dugulako. Bestetik, egiten ditugun
zerbitzuek lan batzuk “in situ” egitea dakarte eta Leioak duen kokapenari esker, gure gaurko jardun-eremuko (Euskal Autonomia Erkidegoa) edozein lekutara ordu bete baino gutxiago emanda hel gaitezke.
Gaur arte, Behargintzaren jarduera batzuetan parte hartu duzue. Zer iritzi duzue zerbitzuaz? Zer gabezia antzeman
duzue?
POSITIBOA. Behargintzak ematen dituen gaiak beharrezkoak dira edozein enpresa proiektutarako, eta normala da gehienetan sustatzaileek trebetasun horiek ez izatea (edo ez finkatuenetako batzuk). Gabeziei dagokienez, benetan, ez dut bat
ere identifikatzen bereziki. Hala ere, jarduera berri bat hasten denean denbora falta izaten denez, jarduera hauetan teknologia berriak (e-learninga, bideokonferentzia...) ahalik eta gehien aprobetxatu beharko liratekeela uste dut, gure agendak
egokitzerako orduan, askatasun handiagoa izateko.
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