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1. Nazioarteko
enpresetan
talentuari eusteko
jardunbide egokiak

“Konfiantzarik eta leialtasunik gabeko negozio bat epe
luzeko ikuspegirik gabeko negozio bat da. Eta etorkizunean
inbertitzen ez duen negozio bat desagertze-prozesuan
dagoen enpresa bat da. Enplegatzailearen eta langilearen
arteko harremana berreraikitzeko unea da”
Reid Hoffman, LinkedIn-en sortzailekide eta presidentea

Aztertutako enpresak

Google
 Egoitza: Mountain View, CA
 Neurria: 10.000 langiletik gora
 Noiz sortua: 1998
 Industria: Internet
 Fakturazioa: Urtean 10 bilioi $ baino
gehiago
 Lehiakideak: Microsoft, Apple,
Facebook
 Webgunea: www.google.com

Google
Google ez da ohiko enpresa bat, eta ez du hala izan nahi gainera.
“Egia da munduko enpresarik arrakastatsuenek dituzten atributuetako batzuk ditugula;
gure ikuspegiak berrikuntza eta merkataritza-jarduera adimendunak ditu oinarri, baina,
hazten jarraitzen dugun arren, enpresa txiki bat garelako sentimenduari eutsi nahi diogu.
Google-n, badakigu langile bakoitzak esateko zerbait garrantzitsua duela eta haietako
bakoitza gure arrakastaren funtsezko atal bat dela. Konpentsazio-pakete pertsonalizatuak
eskaintzen ditugu, zeinek barnean har baititzakete soldatari, hobariei eta kapitalari
dagozkien osagai lehiakorrak, hobari eta finantza-sari gehiago lortzeko aukerarekin
batera.”
Google-ko langileek talde txikitan egiten dute aurrera, oso zentratuak eta energia askoko
inguruneetan; teknologiak mundua aldatzeko duen ahalmenean sinesten dute, eta
bizitzan adinako pasioa dute lanean ere.

Xedea:
Google-ren xedea munduko informazioa antolatzea eta
guztientzat eskuragarri eta erabilgarri bihurtzea da.

Google

Langileek enpresan jarraitzeko arrazoi
nagusia ez da dirua, lantaldearen
kalitatea edo egiten duten lanaren balioa
baizik.

Google
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
• Lanerako giro dibertigarria: Baldintza hori betetzeko, "campus"ean (hala ezagutzen da
barnean Google HQ) galeriak, eskalatzeko hormak, boleibol-kantxa bat eta bolajokorako bi pista daude. Aldian behin kirol-torneoak eta jokoak ere antolatzen dira,
zeinek langileei elkartzeko eta lasaitzeko aukera ematen baitiete. Trikimailu soilak
diruditen arren, filosofia sakonago bat dago horren guztiaren azpian. "Litekeena da
dibertsio hori arinkeria bat iruditzea, baina dibertsioa Google-ren atal garrantzitsu bat
da, arakatzeko eta aurkikuntzarako aukera bat sortzen baitu zaintzarik eta presiorik
gabe".

• Siestarako kapsulak eta hamakak langileek atseden har dezaten hala behar dutenean;
horrek kontzentrazio-maila areagotu egiten du, eta estres-maila murriztu.
• Prezio merkean, langileek masajista baten zerbitzuak izan ditzakete lantokian bertan,
erlaxatzeko eta lanarekin erlazionatutako bizkarreko mina arintzeko; era berean, egun
osoan medikuak izaten dira lantokian, bestelako arazoak artatzeko.

Google
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
• Osasun-plan integralak, zeinek barnean hartzen baitituzte hortz-haginen eta begien
arreta eta medikuntza alternatiboa eta ugalkortasun-tratamenduak ere.
• Haur bat jaiotzen denean, Google-k 500 $ ematen dizkie guraso berriei, opari gisa.

• Gune osoan bizikletak daude langileek nahi dutenean erabil ditzaten, eta badira auto
elektrikoak ere, bazkalorduan erabiltzeko.
• Google-ren doako elikagaien politika ospetsua: zenbait sukaldaritza-motatako plater
osasungarriak eskaintzen dituzten tabernak dituzte egunero, gosaltzeko nahiz
bazkaltzeko. Zerbitzatzen diren plateren kaloria-edukiaren eta nutrizio-balioen berri
ematen da, Google-k bizimodu osasuntsua sustatzen baitu bere langileen
artean. Izozkia ere ematen da doan, osasun emozionala zaintzeko, fisikoa baino
gehiago.

Google
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
• Zuzendaritza-taldeko kideek komunikatzera eta ahalik eta denbora gehiena elkarrekin
pasatzera animatzen dituzte beren lantaldeko kideak, ideia-trukearen bidez sortzen
baita, askotan, magia. Bulegoan, departamentuak beirazko bereizgailuen bidez
banatzen dira; hartara, maiz trukatu daitezke ideiak inor molestatu gabe, eta, aldi
berean, ingurune ireki eta argiztatua dute.
• "Denboraren % 20". Programa horri esker, langileek, esleitu zaizkien lanez kanpo,
proiektu pertsonal batean lan egin dezakete asteko lanaldiaren % 20ra bitartean. Haien
produktu asko proiektu pertsonaletatik sortu dira: Gmail, Google Talk eta Google News,
adibidez.
• Langile bakoitzari bere aholkularia esleitzen zaio enpresan. 'Ibilbide-gurua' programak
aukera ematen die langileei beren ibilbidearen garapenari, eguneroko ordutegiari eta
bulegoko politikaren trataerari buruz hitz egiteko giro isileko eta lagunkoi
batean. “Ikaskuntza eta garapena ardatz dituzten elkarrizketak dira”.

Google
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
• Enpresako zuzendaritzari lanari buruzko edozein galdera egiteko aukera baliotsua
izatea TGIF deritzen saioetan (Thank God Is Friday -Jainkoari esker ostirala da).
• Google-O-Meter: langileei haiek egindako iradokizunak bozkatzeko aukera ematen die;
hala, iradokizun horiek zenbateraino onartu diren jakin daiteke, baita neurri bakoitzak
ezarri ahal izateko zer onarpen-maila duen ere. "Google-ko langileek ahots-mekanismo
asko dituzte beren iritziak eta ikuspuntuak kontuan har daitezen", dio Boothek.
• Industriako batez besteko soldatarik altuenetako batzuk ordaintzea talenturik onena
erakartzeko eta hari eusteko.
• Komunitateari laguntzeko proiektuak dira Google-ko kulturaren beste zutabeetako
bat. Langileei egiten duten borondatezko lanagatik ordaintzen zaie, eta dohaintza
filantropikoak egitera adoretzen dira. "Langileei eusteko onurarik eraginkorrenetako
batzuek ez dute zerikusirik dirusariarekin; horren ordez, talde-lana eta komunitatesentimendua sustatzea dute ardatz", dio Thompsonek.

Google
Ikasgai asko ikas daitezke Google-n: giza baliabideak eta langileen ahalmena
maximizatzeko modua ulertzeko modu berri bat.
Enpresa baten baliorik handieneko produktutzat langileak hartzea da haiek gaitasunmailarik handiena lor dezaten modurik onena, eta hori onuragarria da
enplegatzaileentzat eta inguruko guztientzat. Langileek, goizero, jaiki eta lanera
motibatuta joateko gogoa izateko giro bat sortzea da helburua.
Eskuarki, pertsonek lanean igarotzen dute denborarik gehiena, eta, beraz,
ezinbestekoa da ahalik eta erosoena eta asebeteena sentitzea.

Google
Litekeena da hori batzuei kontrolaezina iruditzea, baina, berez, ez da hala; hain zuzen,
Google-k erakusten du posible dela.
Gainera, ez da beharrezkoa aurrekontu mugagabe bat edo erabateko aldaketa bat
egitea giro hori sortzeko, askotan nahikoa baita aldaketa txikiak egitea onura
handiak lortzeko. Google-k bere bideari ekin zionean, langileek beren txakurrak
eraman zitzaketen lantokira, eta ematen zituzten doako otorduetan zerealak eta
M&M-katilukada erraldoiak izaten zituzten.

Hau da, Google-k errespetuz eta arretaz zaindu ditu bere langileak, eta onurak eskaini
dizkie, enpresaren baliabideak urriak zirenean ere. Langileen balorazioaren
printzipioak sakon sustraituak zeuden sortu zenetik, enpresaren baliabideak edozein
zirela ere.

Salesforce
 Egoitza: San Frantzisko, CA
 Neurria: 10.000 langiletik gora
 Noiz sortua: 1999
 Industria: Konputazioa, Hardwarea
eta Softwarea
 Fakturazioa: Urtean 10 bilioi $ baino
gehiago
 Webgunea: www.salesforce.com

Salesforce
Salesforce-k, zeina bezeroaren arrakasta-plataforma eta munduko 1. CRMa baita,
bezeroekin modu erabat berrian konektatzeko aukera ematen die enpresei.
Enpresa hiru ideia disruptibo oinarri zituela sortu zen: hodeiko teknologia-eredu berri
bat, banaketako negozio-eredu berri bat eta filantropia korporatiboko eredu integratu
berri bat.

Oinarrizko printzipio horiek lorpen handiak ekarri dizkiote konpainiari, hala nola Forbes
aldizkariak sei urtez jarraian "Munduko konpainiarik berritzaileenetako" gisa izendatzea
eta Fortune aldizkariak bederatzi urtez jarraian "Lan egiteko 100 enpresa onenak"
zerrendan sartzea.
10 software-enpresa nagusien artean gehien hazi dena da, eta hazkunde horren
adierazle dira Salesforce-n ibilbide bat egiteko aukera bikainak. Elkarrekin, langileek,
bezeroek, bazkideek eta komunitateek osatzen dugun Ohana (“familia” hawaiiarrez)
guztiarekin.

Salesforce
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
• San Frantziskoko bulego berria planifikatu zuenean, Salesforce-k ohiz kanpoko iturri baten
aholkua jaso zuen: monje budistena. Monjeek Marc Benioff zuzendari nagusiari bisita
egin zioten, eta lantokian eremu lasaiak jar zitzala iradoki zioten. Hala, Salesforce-k haien
aholkua entzun, eta zegozkion neurriak hartu zituen; "erabateko arretako guneak" eta
meditaziorako eremuak jarri zituen bere dorre berriko bederatzi solairuetako bakoitzean.
• Hodeiko software-hornitzaileak aintzat hartzen du langileen ongizatea: "langileek ezin
dituzte bezeroak arrakastara bideratu beren burua zaintzen ez badute".
• Hazkunde handiagatik, merkatuko prezioen gainetik dauden soldatak ordaintzeagatik
eta egiten duen lan filantropiko handiagatik da ezaguna.
• Salesforce-k beti eskaini izan die borondatezko denbora libre ordaindua bere langileei.
Iaz, urteko egun libreak sei egun baliodunetik zazpira igaro ziren.

Facebook
 Egoitza: Menlo Park, CA
 Neurria: 10.000 langiletik gora
 Noiz sortua: 2004
 Industria: Internet
 Fakturazioa: 5.000-10.000 milioi $
urtean
 Webgunea: www.facebook.com

Facebook
Parekorik gabeko kultura da Facebook-en bereizgarri. Pertsonak ausart izatera eta gehien
interesatzen zaizkien arazoak konpontzera animatzen ditu. Produktu berriak garatzeko
bizkor mugitzen diren talde txikitan egiten du lan, zeinak etengabe berritzen baitira.
“Bidaia hau % 1ean dago amaitua" esaldiak gogorarazten digu hasi baino ez garela egin
mundua pertsonengana hurbiltzeko xedea betetzen”
Facebook-ek sormenak eta eraginkortasunak aurrera egitea nahi du; horregatik, onura
asko eskaintzen ditu langileen bizitza hobetzeko bulegoan eta bulegotik kanpo. Hala,
lantaldeko kideek doako garraioa, lehorreko garbiketa-zerbitzua, haurrak zaintzeko
finantza-laguntza eta azken belaunaldiko gimnasio bat dituzte, doako otorduez eta
mokaduez gainera.

Xedea:
Gure xedea da pertsonei komunitate bat eraikitzeko aukera ematea eta
mundua elkartzea.

Facebook
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
• Iaz, Facebook-ek lanaldi osoan dauden langile guztiengana hedatu zuen lau hilabeteko
ordaindutako gurasotasun-baimena.
• Beste onura bat: negozioaren sendotasuna. Diru-sarrerek % 40 baino gehiago egin dute
gora 14 hiruhilekoz jarraian. Bizitza zailtzen den heinean, erakargarria da Facebook-en
pareko aterpe seguru eta etengabe hazten ari den batean babes hartzea.
• Sei hilean behin berrikusten eta kontrolatzen du bere langileen jarduna, jakiteko ardura
osagarriak eta egindako lanagatik konpentsazio ekonomikoko paketeak esleitu behar
zaizkien. Beren egitekoa erabat behar bezala gauzatu ez duten langileei dagokienez,
zigortu beharrean, pizgarri osagarriak jasotzen dituzte lanaren kalitatea hobetzeko.

Facebook
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
• Konpainiako 12.000 langileek patentatutako barne-software baterako sarbidea dute,
zeinak taldeei aukera ematen baitie orri berean lan egiteko. Horri esker, zuzendariek
langileen aurrerapenaren berri izan dezakete, eta, horrez gainera, behar duten
orientazioa eskain diezaiekete.
• Era berean, langileei beren burua ebaluatzeko eskatzen zaie, eta, hori egin ostean,
talde-arduradunak bildu egiten dira, langilerik onenei aukerak eta konpentsaziopaketeak eskaintzeko.
• Langileei 4.000 $ eskaintzen dizkie eskudirutan haur bat dutenean, haurtzaindegiko
tarifak ordaintzen dizkie, eta etorkizunean in vitro ernalketa egiten saiatzeko obuluak
izozteko aukera ematen die.

“Ingeniari aurreratuenak lortzeko lehian zabiltzanean
eta urtero ingeniari asko behar dituzunean, geurera
hurbilduko dituen kultura bat izatea, abantaila
lehiakor bat izateaz gainera, betebehar bat ere
bada.”

Amazon
 Egoitza: Seattle, WA
 Neurria: 10.000 langiletik gora
 Noiz sortua: 1994
 Industria: Internet
 Fakturazioa: Urtean 10 bilioi $ baino
gehiago
 Webgunea: www.amazon.jobs

Amazon
Munduan bezeroarengana gehien bideratutako konpainia.
“Sortzaile-enpresa bat gara, eta askotariko jatorri, ideia eta ikuspegiak ematen ditugu gure
bezeroen izenean gauzak asmatzeko. Gure askotariko ikuspegiak iturri askotatik datoz, hala
nola hauetatik: generoa, arraza, adina, jatorria, sexu-orientazioa, kultura, heziketa eta laneta bizi-esperientzia. Liderrak garatzeko eta mundu osoko gure bezeroen beharrei
erantzuten lagunduko diguten etorkizuneko talentuak trebatzeko lan egiten dugu.”

Xedea:

"Munduan bezeroarengana gehien bideratutako konpainia izatea, non bezeroek
online erosi nahi duten edozer gauza aurkitu ahal izango baitute,

eta ahalik eta preziorik baxuenak eskaintzeko ahalegintzea".

Amazon
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
• Konpainiak soldata bikainak eskaintzen ditu, baita bestelako abantailak ere, hala
nola Amazon-en karrera aukeratzeko programa, non eskaerarik handieneko
campusetan matrikularen % 95 ordaintzen baitu.
• Emakumeak txapeldun dira teknologietan ere; Amazon Women in Engineeringek
etengabeko aholkularitza-zerbitzua ematen die emakumeei ingeniaritzaren zenbait
alorretan.
• Arreta medikoa eta aurrezteko aholkuak: Amazon-ek behar duten arreta medikoa
ematen die eta etorkizunerako aurrezteko moduak proposatzen dizkie langileei eta
haien familiei.
• Ustekaberik gabe: Badakigu bizitzan ezinezkoa dela edozeri aurre egiteko prest egotea;
horregatik, Amazon-ek estaldura eta babes integrala ematen ditu istripuak eta bizitzan
izaten diren ustekabeak kudeatzeko.
• Zuretzako denbora, behar duzunean: Lanetik kanpo denbora izatea ezinbestekoa da
langileak indarberritu daitezen. Langileek ordaindutako denbora librea metatu
dezakete, enpresak ordaintzen dizkien opor-egunez gainera. Eta, bizitzako unerik
garrantzitsuenetako batzuetan denbora gehiago behar dutenean, hala nola jaioberri
bat edo gaixorik dagoen senitarteko bat zaintzeko, Amazon-ek ordaindutako eta
ordaindu gabeko baimenak hartzeko zenbait aukera eskaintzen ditu.

Amazon
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
• Hazkunde profesionala: Amazon-ek bere langileak adoretzen ditu zenbait eginkizun har
ditzaten, erronka berriak bere gain har ditzaten eta trebetasun berriak ikas ditzaten.
Barne-transferentziako aukerak eta garapen profesionaleko programak lagungarri dira
langileentzat beren ibilbide profesionala gara dezaten.
• Langileari laguntzeko programa: Langileari laguntzeko programa lanarekin zerikusia
duten gaietarako nahiz gai pribatuetarako eskaintzen zaie langileei eta haien familiei;
barnean hartzen ditu antsietate- eta estres-egoerak, legeari edo finantzei buruzko
galderak, familia-arazoak, haurrak edo adinekoak zaintzeko laguntza eta beste gai asko.
• Jabe izatea: Amazon-en, langile gehienak enpresaren jabe bihur daitezke ekintza
murriztuko unitateen bidez. Amazon-ek etengabe ebaluatzen ditu langile guztiei beste
jabetza-aukera batzuk emateko modu berriak.

Amazon-ek beti izan du eta izango du konpromisoa
dibertsitatearekiko eta inklusioarekiko.
Jatorri guztietako ekintzaileak bilatzen ditugu gure
lantaldeetarako, eta gure langileak adoretzen
ditugu modu autentiko, original eta optimoan lan
egin dezaten.

Netflix
 Egoitza: Los Gatos, CA
 Neurria: 1.001-5.000 langile bitartean
 Noiz sortua: 1997
 Industria: Internet
 Fakturazioa: 5.000-10.000 milioi $
urtean
 Webgunea: www.netflix.com

Netflix
Netflix da munduan lider den Interneteko entretenimendu-zerbitzua. 125 milioi
erabiltzaile ditu 190 herrialdetan baino gehiagotan, zeinek telesailak, dokumentalak eta
film luzeak ikus baititzakete askotariko genero eta hizkuntzatan. Erabiltzaileek nahi duten
guztia ikus dezakete, edozein unetan, edozein lekutan eta Internetera konektatutako
edozein pantailatan. Erabiltzaileek, film bat ikusten ari direnean, edozein unetan geldiaraz
dezakete, eta nahi dutenean ikusten jarraitu, iragarkirik eta konpromisorik gabe.

“Gure estrategia nagusia da transmisioaren harpidetza-negozioa haztea estatuko eta
munduko etxeetan. Etengabe hobetzen dugu bezeroaren esperientzia, gure edukiak
zabalduz, gure erabiltzaile-interfazea hobetuz eta gure transmisio-zerbitzua Internetera
konektatutako gailu gehiagotara zabalduz. Era berean, gure irabazi garbien parametroei
eusten diegu eta segmentu operatiboan ditugun irabazi-helburuak betetzen ditugu.”

Xedea:
“Entretenimendu globaleko banaketa-zerbitzurik onena izatera iristea.
Mundu osoan entretenimendu-edukien buru izatea, zinemagileentzako
merkatu irisgarriak sortuz eta mundu osoko eduki-sortzaileei ikusleria global
bat aurkitzen lagunduz.”

Netflix
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
• Soldata altuak eskaintzen ditu: "Langileei beren merkatu pertsonaleko gailurrean
jartzen dituen soldatak ordaintzen dizkiegu", dio haien webguneak.
• Malgutasuna eta opor-egun mugagabeak. Streamingaren erraldoi den Netflix-en
egoitzan, langileek ez dute ordutegi finkorik, ezta lanegun finkorik ere. Nahi beste ordu
egin ditzakete lan, eta nahi beste opor-egun hartu, betiere lana bukatua badute.
• Bazkaria doan.
• 12 hilabetera bitarteko gurasotasun-baimena.

• Osasun-zerbitzua. Aseguru oftalmologikoa eta hortzetako asegurua.
• Akzioak erosteko plana langileentzat.
• Mugikorrak erosteko deskontuak.

• Langileek erabaki independenteak hartzea sustatzen da.
• Informazioa modu ireki eta zabalean partekatzen da.

“Itsasontzi bat eraiki bahi baduzu, ez bidali
langileak egur bila, lana banatzera eta aginduak
ematera. Horren ordez, erakutsi itsaso zabal eta
mugagabea irrikatzen.”
Antoine de Saint-Exupéry, Printze txikia lanaren egilea

Spotify
Egoitza: Stockholm, Stockholm (Suedia)
Neurria: 1.001-5.000 langile bitartean
Noiz sortua: 2006
Industria: Internet
Fakturazioa: 5.000 milioi $ urtean
Webgunea: www. spotify.com

Spotify
Spotify Daniel Ek eta Martin Lorentzonek sortu zuten 2008. urtean, eta bizkor hedatu zen.
Gaur egun, mundu osoan 2.600 langile dituen konpainia bat da.
Spotify-k askotariko lan-indarra du, 90 nazionalitate baino gehiagotako langileak baititu
Suediako eta AEBko bulegoetan. Eta hazten jarraitu nahi du neurriari eta aniztasunari
dagokienez; horregatik, kontuan izan behar ditu banako bakoitzean proiektatzen diren
kultura-arauak, arau horiek beti ez baitatoz bat pertsona guztien sinesmenekin eta
bizimoduarekin.
“Harro gaude egiten dugun lanaz eta lan egiteko moduaz. Gauza zoragarriak gerta
daitezen pertsona talentudunek elkarrekin lan egiten duten ingurune bat da gurea. Gure
langileek ikasteko, hazteko eta garatzeko aukera mugagabea dute.”

Xedea:
“Milioi bat artistari bere sormen-lanetik bizitzeko aukera ematea eta
mila milioi jarraitzaile entretenitzea eta inspiratzea.”

Spotify

Mundu osoan ospetsua den antolaketa-egitura.
Spotify ezaguna da mundu osoan bere paregabeko antolaketaegitura dela eta. Spotify-k eskuadroiak, tribuak, aliantzak eta
gremioak erabiltzen ditu bere negozioa zuzentzeko.

Spotify
Mundu osoan ospetsua den antolaketa-egitura.
ESKUADROIAK
Spotify-n, garapen-talde baten oinarrizko unitatea 'eskuadroia'
da. Eskuadroi bat Scrum-eko talde baten antzekoa da, zeina 6-12
pertsonaz osatua baitago eta mini-startup gisa funtzionatzeko
diseinatua baita. Espazio berean lan egiten dute eta ekoizpena
diseinatzeko, garatzeko, probatzeko eta merkaturatzeko gaitasun
eta tresna guztiak dituzte. Talde autoantolatu bat dira, eta nola lan
egin nahi duten erabakitzen dute: batzuek Scrum sprints
erabiltzen dute, beste batzuek Kanban, beste batzuek nahiago
dute bi ikuspegien konbinazio bat, eta zenbaitek lan egiteko beren
modu ideala sortzen dute.
Talde bakoitzak epe luzeko xede bat du eta erabiltzailearen
esperientziaren zenbait atalen ardura hartzen du bere
gain. Eskuadroi bakoitzak xede bat eta produktuaren parte bat
dituenez denbora luzez, arlo horretan aditu bihurtzen da. Eskuadroi
gehienen lan-eremuak idazmahai bat, atsedenerako gune bat eta
bilera-gela bat ditu. Horma gehienak arbel zuriak dira”.

Spotify
Mundu osoan ospetsua den antolaketa-egitura.
TRIBUAK
'Tribu' bat elkarrekin erlazionatutako arlotan lan egiten duten eskuadroien talde bat da,
hala nola musika-irakurgailuan edo back-enden azpiegituran. Tribua eskuadroiaren ministartupen nolabaiteko 'inkubagailutzat' har daiteke, eta askatasun- eta autonomia-maila
handia du. Tribu bakoitzak lider bat du, zeinak tribu horretako eskuadroiei ahalik eta
habitatik onena emateko ardura baitu. Tribu bateko eskuadroiak bulego berean daude
fisikoki, bata bestearen ondoan eskuarki, eta elkarrengandik hurbil dauden eremu komunek
eskuadroien arteko lankidetza errazten dute.
Tribuak 150 kide baino gehiagokoak izan ez daitezen
diseinatuak daude; neurri egokiena 40 kidekoa da.
Taldeak handiegiak direnean, arau murriztaileak
agertzen dira, burokrazia gehiago dago, politika
gehiago, lan administratiboko geruza gehiago, baita
beste egoera gatazkatsu batzuk ere.
Zenbait tribu elkartzean 'aliantza' bat sortzen
da. Tribu-talde horrek lehen lerroko ardurak ditu.

Spotify
Mundu osoan ospetsua den antolaketa-egitura.
KAPITULUAK
'Kapitulu' bat antzeko trebetasunak dituzten eta, tribu berean, gaitasun orokorreko eremu
berean lan egiten duten pertsonen familia txiki bat da. Kapitulu bakoitza aldian behin
elkartzen da bere espezializazio-eremuaz eta erronka espezifikoez hitz egiteko.
Kapituluaren burua ildo-arduradun bat da bere kapituluko kideentzat, eta ohiko ardura
guztiak ditu, hala nola pertsonen garapen profesionala eta soldatak zehaztea. Hala ere,
kapituluaren burua eskuadroi baten parte ere bada eta eguneroko lanean parte hartzen du,
eta horrek errealitatea ezagutzen laguntzen dio. Errealitatea irudi politak baino nahasiagoa
da beti, baina, bestalde, irudiek egoeraren plano orokor bat lortzen laguntzen diote.

Spotify
Mundu osoan ospetsua den antolaketa-egitura.
GREMIOAK
'Gremio' bat interes-komunitate organikoagoa eta irismen handiagokoa da; ezagutzak,
tresnak, kodeak eta jarduerak partekatu nahi dituen pertsona-talde bat. Zenbait gremio
lanarekin erlazionatuta daude, hala nola Java, C ++ eta Android-en gremioak. Baina badira
zaletasunarekin erlazionatutako gremioak ere, artisau-garagardoaren eta argazkigintzaren
gremioak, adibidez.
Kapituluak tribuan eragina duten tokiko taldeak dira beti; gremio batek, ordea, erakunde
osoan du eragina. Gremio batek, askotan, barnean hartzen ditu arlo horretan lan egiten
duten kapituluak eta haien kideak; adibidez, proba-gremioak barnean hartzen ditu
ebaluatzaile guztiak proba-kapitulu guztietan, baina nahi duen edonork bat egin dezake
edozein gremiorekin.

Spotify
Mundu osoan ospetsua den antolaketa-egitura.
EZ DAGO KUDEATZAILERIK?
Hedatua dago Spotify-k ez duela kudeatzailerik.
Hori ez da egia. Baditu kudeatzaileak; lineako kudeatzaileak dira, zeinek eskuadroitan
trebetasun-multzo bera duten pertsonak zaintzen baitituzte. Hala ere, lineako kudeatzailelanaz gainera, garatzaileak ere badira lanaldi partzialean, eta, hala, aktiboki laguntzen dute
eskuadroiaren emaitzetan.
Eskuadroiko kideek abantaila handi gisa bizi dute egoera hori; izan ere, horrela eginda,
"kudeatzailea" haien lan bera egiten ari dela sentitzen dute, eta, beraz, haien eguneroko
lana ezin hobeto ulertzen duela.

Spotify

“Urtean bitan banakako 'garapen-hitzaldiak'
antolatzen saiatzen gara, non etorkizuna (% 70),
oraina (% 20) eta lehenaldia (% 10) jorratzen
baititugu. Hitzaldi horien osagarri gisa, urtean
behin, gutxienez, 'talentuaren uneko argazkia' eta
'soldataren berrikuspena' ere antolatzen ditugu".

Spotify
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
1. XEDEAREN TRUKE AKTIBO ETA KOLEKTIBOA
• Spotify-ren ikuspegi nagusia eta xedea aldian behin eguneratzen ditu konpainiaren
zuzendaritza-taldeak, Daniel Ek sortzailekideak batez ere.
• Aldaketarik esanguratsuenak Spotify-ren intranetaren bidez partekatzen dira, eta
langile guztiei eskatzen zaie parte har dezatela elkarrizketan eta horren inguruan
adierazitako iritzien inguruan eztabaidatu edo erantzun dezatela.

• Hala behar izanez gero, Zuzendaritzak hasierako planak aldatuko ditu, zalantzarik
gabe.
• Hiru astez behin, Daniel Ek-ek azken garapenak langile guztiekin partekatzen ditu udalbilera deritzenetan. Lantzen dituzten gaiak finantzei dagozkienetatik antolaketaaldaketetara eta lehiakideei buruzko azken berrietara bitartekoak dira.

Spotify
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
2.

TEKNOLOGIAREN AUKERAK BALIATZEA

• Mundu guztiko langile guztiak konekta daitezke “udal-bilerara”, eta galderak, nahiak,
oharrak edo kezkak partekatu. (Bat egin ezin duen bulego bakarra Sydneyko bulegoa
da, ordu-diferentzia dela eta; harentzat grabatu egiten dute bilera).
• Buurtzorg-en zuzendari nagusiak (erabat autogestionatutako konpainia bat da, 14.000
langile dituena), Jos de Blok-ek, askotariko gaiei buruzko sarrera interesgarriak idazten
ditu aldizka konpainiaren intranetean argitaratzen den blogean, langileekin gai
garrantzitsuak bateratzeko eta eztabaidatzeko.
• Google-ren sortzaileek, Larry Page eta Sergey Brin-ek, arazorik premiazkoenak
aztertzen dituzte asteko bileran (Google Hangouts-en), 60.000 langiletik gorako
lantaldearekin. Langileek galderak egin ditzakete astean zehar.

Spotify
Spotify-ren filosofia
• KULTURA VERSUS TREBETASUNAK
Spotify-n kultura aintzatesten da banakako trebetasunen gainetik. Pentsatzen da
trebetasunak ikasi eta landu egin daitezkeela, baina kultura ez hainbeste. Konpainiaren
kulturarekin bat datorren norbait kontratatzen dela ziurtatzeko, kontratazio-prozesu
bakoitza kultura-elkarrizketa berezi eta intentsibo batekin hasten da. Hala, Spotify-ko
kontratatzaileek (barne-kontratatzaileak soilik dituzte) ziurtatzen dute hautagaiaren balioak
eta konpainiaren kultura berritzailea egokituko direla.
• ENPRESA BERRIEN MULTZO BAT
Eskuadroietako kideek ia ez dute nabari zenbat hazi den konpainia, gehienez 12 langileko
taldeetan jarraitzen baitute lanean. Eskuadroiak erabat autonomoak dira, eta % 100 funtzio
bakar baten arduradun. Hein batean, sortzen ari diren enpresa txiki asko (eskuadroiak)
izatea bezala da, zeinek konpainia handiago baten ahalmena baliatzen baitute esperientzia
konbinatuz (gremioak eta kapituluak) eta tribuen eta aliantzen bidez bat etorriz.
• BESTE INORK BAINO LEHEN PORROT EGITEA
Esperimentatzea, gauza berriak probatzea eta porrot egitea Spotify-ren kulturaren parte
da. Faktore horiek gabe, inork ez du aurrera egiten. Hori oso serio hartzen da; hainbeste,
ezen Daniel Ek sortzaileak hala gomendatzen baitie langileei: "egin ezazue porrot beste
inork baino lehen”.

Spotify
Spotify-ren filosofia

Berritzea, prototipoak sortzea
eta probatzea, neurtzea eta
aurresatea baino gehiago

Spotify
Spotify-ren filosofia

Berritzea: zure denboraren % 10 eskaintzea
ideia berriak sortzera (ideia onak izan ala ez)

Spotify
Spotify-ren
filosofia

Probatzea eta esperimentatzea: balio ez duena baztertzea,
eta balio duenarekin aurrera egitea. Datuak oinarri
hartzea. Akatsetatik eta ondo egindakoetatik ikastea.

Spotify
Spotify-ren filosofia Arriskuak minimizatzea, proiektuak eta haien kudeaketa
formatu txikiagoetara murriztuz: proiektua osorik
irudikatzea, egunero berrikuspenak eginez, eta proiektu
handiei buruz hartu diren erabakien demoak egitea astero

Spotify
Spotify-ren filosofia

Oreka, kultura eta bizkortasuna,
burokraziaren aurretik

baina

kaosa

Konpainia hazi ahala, geroz eta zailagoa da
sorreran zuen antolaketa-egiturari eustea,
eta handiagoa da kaoserako arriskua; baina
badakite burokrazian jaustea okerragoa
litzatekeela, eta, horregatik, saiatzen dira
negozioa behar bezala kudeatzeko eta
kultura eta bizkortasuna zaintzeko aukera
emango dien ahalik eta burokrazia
txikieneko egitura bat izaten.
Ez da bide erraza, baina ziur daude merezi
duela. Erakundeen etorkizuna da.

Spotify
Spotify-ren filosofia

Ad hoc langileak ditu, Spotifyren kulturarekin bat etorriz
lan egin dezaten. Lantalde bat
osatzen
dute,
non
konpainiaren izateko moduari
buruzko hausnarketa egiten
baitute eta erabakiak hartzen
baitituzte, eta gero enpresa
guztiari ematen diote erabaki
horien berri.

Zenbait saio egiten dituzte; saio
horietan, langileek beren lanesperientziak
partekatzen
dituzte eta guztiek ikas dezakete
esperientzia horietatik: guztiek
ikasten dute gainerakoek egin
dituzten akatsetatik.

Langile-taldeak
enpresatik
kanpo biltzen dira astebetez,
enpresaren
kulturarekin
erlazionatutako
gaiak
lantzeko: Aldatzen ari da?
Norantz goaz? Nola egokitzen
gara? Zer emaitza du horrek
eguneroko ekintzetan?

Spotify

“Zu zara zure kultura. Izan ezazu ikusi nahi zenukeen
portaera-eredua.”

Atlassian
Egoitza: Sydney (Australia)
Neurria: 1.001-5.000 langile bitartean
Noiz sortua: 2002
Industria: Hardwarea eta Softwarea
Fakturazioa: 874 milioi $
Webgunea: www. atlassian.com

Atlassian
Atlassian taldeentzat lankidetzako, garapeneko eta arazoei segimendua egiteko softwarehornitzaile lider bat da. 125.000 bezero global baino gehiago ditugu, eta lankidetzaren
ahalmenean sinesten dugu zenbait produkturekin, hala nola hauekin: Jira, Confluence,
Bitbucket eta, orain, Trello. Balio zintzoek, kultura tinko batek eta diru-sarreren etengabeko
hazkundeak bultzatuta, talde bakoitzaren gaitasuna askatu nahi dugu.''

Xedea:
“Uste dugu gizakien lorpen handi bakoitzaren atzean talde bat dagoela. Gure
xedea talde bakoitzean gaitasuna askatzea da.”

Atlassian
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
Inor ez da geratzen enpresa batean garagardoagatik edo ping-pongagatik. Jendeari
benetan inporta zaiona, lantoki bat besteen gainetik nabarmentzea eragiten duena, sei
ezaugarri hauetan oinarritzen da:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Helburu komuna
Arriskuak geure gain hartzea; huts egiten jakitea
Berrikuntza sustatzen duten eta aurkikuntza-kultura bat sortzen duten errituak
Gardentasuna eta autonomia
Malgutasuna
Irekitasuna

Atlassian
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
1. Helburu komuna
Jendeak jakin nahi du egiten duen lana benetan garrantzitsua dela eta zuzeneko
ondorioak dituela enpresaren emaitzetan.
Horretarako, enpresaren xedean eta balioetan sinesten duten pertsonak kontratatu
behar dira, hautagaiak konpainiaren balioetan murgilduz elkarrizketa-prozesuan.
% 1eko promesa deritzona egiten dute, eta, haren bidez, irabazien, produktuen eta
langileen denboraren % 1 karitateari ematen diote. Komunitateari emandako zerbitzua
aintzat hartzen duten eta beren ingurunearekiko konpromisoa hartzen duten enpresek
errazago aurkitzen dituzte beren balioekin bat datozen pertsonak, eta errazago eusten
diete enpresan pertsona horiei.

Atlassian
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
2. Arriskuak geure gain hartzea; huts egiten jakitea.
Onartzen da tarteka huts egin ezean behar besteko ahalegina egiten ari ez zarelako izan
daitekeela. Izan ere, benetako berrikuntza ez da gertatzen arriskurik hartu ezean.
Liderrek horren alde egin behar dute, eta, horretarako, giro bat sortu behar dute, non
pertsonek ez baitute sentitu behar huts eginez gero lana galduko dutela.
Pertsonak erabaki zentzudunak hartzeagatik saritzea eta egindako akatsetatik
ikasitakoa aplikatzen laguntzea, negozioa sustatzeko.

Atlassian
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
3. Berrikuntza sustatzen duten eta aurkikuntza-kultura bat sortzen duten errituak
"ShipIt" hiru hilean behin egiten den berrikuntza-jardunaldi bat da, non ad hoc taldeak
sortzen baitira arazo bat ebazteko edo buruan izan duten baina aztertzeko astirik izan ez
duten proiektu batean duten blokeo bat konpontzeko.
Programa horiek guztiak pertsonek beren sormena garatzeko aukerak sortzeko
diseinatuak daude.
Programa horiek beste balio erantsi bat dute: pertsonak normalean elkarrekin lan
egiten ez duten beste pertsona batzuekin elkartzera animatzen dituzte. Ideiarik
onenak, askotan, ikuspegi, gaitasun eta aurrekari desberdinak dituzten pertsonataldeetatik etortzen dira, zehaztutako iritziei aurre egiten baitiete eta gauzak lehen
kontuan hartu ez den modu batean pentsatzera behartzen baitute.
Horrek are gehiago sustatzen du aurkikuntza-kultura baten garapena, zeina benetako

berrikuntzaren eskutik baitoa.

Atlassian
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
4. Gardentasuna eta autonomia
Langileak egiten dutenaz harro sentitzea nahi baduzu, autonomia handia eman behar
diezu, eta horren abiapuntua gardentasuna eta irekitasuna balioesten dituen kultura
bat da.
Taldeko kide guztiei beren informazio-beharra erregulatzeko aukera ematean, arduraren
zentzu handiagoa izatea sustatzen da, eta, hartara, enpresak modu eraginkorragoan
funtzionatzen du.

Atlassian
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
5. Malgutasuna
Urrun geratu ziren lanegunak bederatzietatik bostetara bitartekoak ziren garai hura.
Mundu osoan banatua dagoen lan-indarra izatean, urruneko lanak eta elkarlaneko
teknologien belaunaldi berri batek "beti aktibo" dagoen laneko kultura batera eraman
gaituzte (hortik dator etorkizuneko ikuspegia duten enpresek eta zuzendariek lanbizitzaren eta bizitza pertsonalaren arteko
oreka aurkitzeko duten obsesioa), non
pertsonak dagoeneko ez baitaude beren
idazmahaietara lotuak.
Forbes
aldizkariko
artikulu
honetan,
Intelligence Group-ek egindako azterketa bat
aipatzen da, non aurkitu baitzuten millennialen
% 74k lan-ordutegi malguak nahi dituela eta
% 88k lana eta bizitza integratu nahi dituela.

Atlassian
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
6. Irekitasuna
"Lan irekia"ren ideiari dagokio, Atlassian-en lan egiteko moduari, alegia. Hau da, lan
egiteko, pentsatzeko eta izateko modu ireki bat eta negozio-eredu ireki bat.
Elkarlanaren ikuspegi horretatik eta lankideei pertsona diren aldetik (eta ez prozesu
bateko engranajeak soilik) emandako laguntzatik datozen onurak ikaragarriak dira.

Atlassian
2012. urtean Australiako kontratazio-estrategiarik onenaren saria eman ziguten
"Europa, zure geek-ak lapurtzera gatoz" kanpainagatik, zeina aurten, urte hasieran,
abian jarritako ekimen bat baita, Europako lau hiritan autobusez egindako ibilbide batean
15 egunean 15 garatzaile kontratatzeko. Australian dagoen software-garatzaileen
eskaintza mugatua dela eta, beste leku batzuetara jotzea erabaki genuen, eta Europako
programazio-talentua Australiara erakartzea. Autobus bat prestatu genuen, elkarrizketak
egin genituen eta informazio-ekitaldiak antolatu genituen tokiko kafetegi eta pubetan,
oso ondo prestatutako garatzaileak Australiako 'Silicon Beach'era erakartzeko Atlassianen lanpostu bat eta Sydneyn kokatzeko ordaindutako laguntza-pakete bat eskainiz.
Kanpainak arrakasta handia izan zuen; izan ere, oso ondo prestatutako mila eskatzailetik
gora erakarri zituen bost astean, hots, normalean jasoko genukeen kopurua halako bost.
2011. urtean, Atlassian Hack House jarri genuen abian, zeina unibertsitate-gradudunak
erakartzeko ohiz kanpoko beste eskaintza bat baitzen.
2010ean, zenbait kontratazio-sari irabazi genituen gure Kanpaina 32 ekimenari esker;
kanpaina horren helburua sare sozialak erabiltzen dituzten 32 ingeniari kontratatzea zen,
eta milaka eskatzaile handi erakarri zituen.

Atlassian
Atlassian-ek teknologiaren erabilerarik berritzaileenaren saria ere irabazi zuen gure
MoodApp aplikazioarekin, zeina iPad-erako aplikazio bat baita, barnean garatua,
langileen gogo-aldartea aztertzeko:
Atlassian-ek pentsatu zuen hobe izango zela enpresaren pultsua gehiago kontrolatzea eta
langileei urte osoan iritzia eskatzea gai taktikoei eta konpromisoarekin erlazionatutako
gaiei buruz.
Beraz, MoodApp aplikazioa sortu genuen: iPad-ak instalatu genituen mundu osoan
ditugun eraikinetako irteeretan, langileei beren eguneroko lan-jardunari buruzko inkestak
egiteko (galderak aldatu egiten dira astean zehar). Langileek erantzuna sartzen dutenean,
aplikazioak automatikoki partekatzen ditu eguneratutako inkestaren datuak.

Atlassian

Gure bulegoak irekiak dira, oso kolaboratiboak, eta dibertigarriak! Lanean (eta
jolasten) laguntzeko, zenbait abantaila zoragarri eskaintzen dizkizugu: erlaxatzeko
eta indarberritzeko behar beste denbora, urtean bost egunez borondatezko lan
ordaindua gogokoen duzun kausaren alde, elikagai eta edari asko (garagardoa eta
xanpaina barne), lanpostu ergonomikoak, aseguru-estaldura zuretzat eta zure
familiarentzat, pentsioa, eta askoz gehiago.

2. Tokiko enpresetan
talentuari eusteko
jardunbide egokiak

Aztertutako enpresak

Salto
Systems
Egoitza: Oiartzun, Gipuzkoa
Neurria: 200 langile
Noiz sortua: 2000
Industria: Sarbide-kontrolerako gailuen
eta sarraila elektronikoen fabrikazioa
Fakturazioa: 79 milioi eurotik gora
urtean
Webgunea: www. saltosystems.com

Salto Systems
2011. urtean sortu zen SALTO, helburu bakar batekin: sarbideak kontrolatzeko sistema
bat asmatzea, erabiltzeko erraza eta erabat eraginkorra, eta erabiltzaileei beren sarbidebehar guztiak kontrolatzeko eta sarbide guztiak segurtatzeko aukera ematea, aparteko
zailtasunik eta prezio alturik gabe. Halako irtenbide batek instalatzeko erraza, merkea,
segurua, osoa eta etorkizunera bideratua izan behar zuen.
Berrikuntza da SALTOren etorkizuna bermatzen duen faktoreetako bat. Horregatik ari dira
lanean 30 pertsonatik gora I+G atalean; teknologia eta produktu berritzaileak garatzen
eta integratzen merkatuan lehenak izaten jarraitu nahi dugu.
SALTO Systems-ek badu izaera sozialeko ekimen bat, Free2Move.org, zeina nolabaiteko
desgaitasun fisikoren bat duen pertsona oro edozein kirol-espezialitatetan parte hartzera
animatzeko diseinatua baitago, bizitza oso eta betea izateko modu ezin hobea delako
hori.

Salto Systems
Lidergorako eta pertsonen garapenerako ad hoc programa bat garatu du erdi-mailako
arduradunak pertsonen garapeneko eta taldeen kudeaketako gaitasunetan trebatzeko,
ezinbesteko ezagutza teknikoez harago.
Urtebeteko trebakuntza-ikastaro bat da, hilean egun (oso) batez egiten dena; horrek
aukera ematen du hartutako ezagutzak behar bezala barneratzeko eta saio batetik
bestera bitartean erabiltzeko.
Gainera, banakako coaching bat eta banakako hasierako diagnostiko bat eskaintzen dira
pertsona bakoitzaren abiapuntua eta izan litezkeen hobetzeko alderdiak ezagutzeko.
Lehentasuna ematen zaie zenbait ekintzari, hala nola Aintzatesteari, Eskertzeari,
Zaintzeari eta Egoerak birbideratzeari.
Horri esker, enpresak erdi-mailako arduradunen taldea elkartu eta bateratu ahal izan ditu,
eta, hala, lan-prozesu transbertsalago bat izan ahal izan du, eta enpresaren ikuspegi
orokorra partekatu, giza baliabideen politika egokituz joateaz gainera.

Salto Systems

Angulas
Aguinaga
Egoitza: Irura, Gipuzkoa
Neurria: 347 langile

Noiz sortua: 2006
Industria: Arrainkiak
Fakturazioa: 123 milioi eurotik gora urtean

Webgunea: www. angulas-aguinaga.com

Angulas Aguinaga
Gaur egun, Angulas Aguinaga kontsumitzaileek balioesten duten enpresa bat da,
kalitateko arraina kontsumitzeko modu eroso eta zaporetsuak bilatzeko egin duen
ibilbidea dela eta. La Gula del Norte-ren ideia apurtzaileari beste produktu batzuk
batu zaizkio urte hauetan, hala nola Krissia, zeina surimiaren munduan finkatutako
marka bat baita, eta olagarroa, otarrainxkak edo, berrikiago, muskuiluak.
Beraz, kontsumitzaileentzako dugun balio-eskaintzak zutabe hauek ditu oinarri:
Osasungarria
Berria
Esperientzia
Erosoa
Kalitatea
Zaporetsua

Angulas Aguinaga
Berrikuntza, konpromisoa eta kalitatea dira ANGULAS AGUINAGA elikaduraren
sektorean erreferente eta estatuan eta Europan berrikuntzan lider izatera eraman duten
ezaugarriak.
Enpresan pertsona guztiek etorkizun profesionala izan dezaten eta enpresaren
hazkundeak ANGULAS AGUINAGAko kide guztientzat hazkunde pertsonal eta
profesionala ekar ditzan lan egiten du.
Talde gazte, dinamiko, berritzaile eta gogotsu bateko kide izateko aukera ematen du
proiektu berarekiko konpromisoa duten 400 pertsonatik gorako enpresa batean.

“Gure balio nagusietako bat pertsonak dira. Haiengatik egin dugu ahalegina,
sail guztiak prest egon daitezen konpainian 2017. urtean hasi genuen
hazkunde-etapa berri bati aurre egiteko".

Angulas Aguinaga
Enpresak talde batean sartzeko aukera ematen dizu, non erronka berriak hartzeko
aukera izango baituzu, banakako trebakuntza- eta garapen-plan batekin.
ZER ESKAINTZEN DU LIZENTZIATU BERRIA BAZARA?
• Proiektu pertsonalizatu bat.
• Soldatapeko lan bat.
• Tutore bat.
• Neurrira egindako trebakuntza-plan bat.
• Konpainian sartzeko aukera.
• Sektorean erreferente eta berrikuntzan lider den enpresa bat.
ZER ESKAINTZEN DU AURRETIAZKO ESPERIENTZIA BADUZU?
• Ibilbide profesional bat.
• Neurrira egindako trebakuntza-plan bat.
• Lana eta familia bateragarri egiteko neurriak eta malgutasuna.
• Langileentzako onurak.
• Lan-ingurune gazte, dinamiko, berritzaile eta gogotsu bat.
• Sektorean erreferente eta berrikuntzan lider den enpresa bat.

Angulas Aguinaga

Angulas Aguinagak talde-lanean sinesten du eta
talentua sustatzen du etengabeko trebakuntzako plan
baten bidez.
Konpainiako langileen batez besteko adina 40 urtetik
beherakoa da, eta langileen % 52 emakumeak dira.

Kirolbet
Egoitza: Eibar, Gipuzkoa
Neurria: 150 langile
Noiz sortua: 2004
Industria: Kirol-apustuak
Fakturazioa: 22 milioi eurotik gora urtean
Webgunea: euskadi.kirolbet.es

Kirolbet
Kirolbet bere marka hobetzeko eta talentuari enpresan eusteko prozesu batean
murgildua dago:

Employer Branding
• Konpainia baten izaeraren eta identitatearen bidez talentua erakartzeko eta hari
eusteko gaitasuna.

• Talenturik onena erakartzeko eta hari eusteko formularik onena marka bera da.
• Irtenbidea marka indartsu bat eta talentua erakartzeko plan argi eta zehatz bat
izatea da.

Employer Branding

Talentua erakartzea

Kirolbet
Nola egiten da?
Marka enplegatzaile zaren aldetik duzun "osasunaren" diagnostiko bat,
erreferentziatzat hartuta nola erakartzen duzun talentua eta nola eusten diozun.
Zure marka barneko eta kanpoko talentuarentzat erakargarri egiteko egin behar
dituzun hobetzeko ekintzen eta aldaketa-baldintzen azterketa sakon bat.

1
Employer
Branding
health check

AZTERTU
KONTZEPTUALIZATU
BATERA SORTU
PENTSATU

2
Recruitment
Action Plan

ERAKARRI
KONBENTZITU
EUTSI
LEIALDU

Kirolbet
Zer lortzen duzu?
Marka enplegatzaile mapa bat eta marka enplegatzaile indartsu, koherente eta sendo
bat sortzeko ekintza-plan bat, talentua erakartzeko eta hari eusteko ikuspegitik beti.
Zure marka lehiakorrago (negozioa) eta erakargarriago (talentuari eustea eta hura
erakartzea) bihurtzeko ekintza-plan bat.

Kirolbet
Proiektuan diagnostiko bat garatzen da, balio-proposamena sortzen da, baita marka
enplegatzailearen estrategia, definizioa, hedapena eta laguntza ere.

Employer Value Proposition edo langilearentzako balio-proposamena.
• Langileari eta erakundean aritzeko hautagai izan daitekeenari ematen zaion balioa da.
• Diferentziala, aukeratutakoa eta benetakoa izan behar du.
• Enpresaren identitatea, hura dena eta izan nahi duena ditu oinarri.
• Zenbait atributuk osatzen dute.
• Marka enplegatzailea eraikitzeko, garatzeko eta finkatzeko ardatz nagusia da.

Kirolbet
Proiektuan diagnostiko bat garatzen da, balio-proposamena sortzen da, baita marka
enplegatzailearen estrategia, definizioa, hedapena eta laguntza ere.

Atributuak
• Marka eratzen duten eta langilearentzako balio-proposamena osatzen duten berezko
ezaugarriak dira.

• ieTeam ikuspegia abiapuntu hartuta, NEGOZIOARI eta ERAKUNDEARI dagozkion
atributuak eta atributu PROFESIONALAK eta PERTSONALAK bereizten ditugu.
• Era berean, atributu horiek UKIGARRIAK edo UKIEZINAK izan daitezke.

Kirolbet
Proiektuan diagnostiko bat garatzen da, balio-proposamena sortzen da, baita marka
enplegatzailearen estrategia, definizioa, hedapena eta laguntza ere.

Negozioari dagozkion atributuak: Fisikari bat inbertsio-arduradun izan liteke
banku-talde batean?
• Zer sektoretara bideratua dago enpresa?
• Niretzat interesgarriak al dira?
• Badute etorkizunik?
• Mundua alda daiteke?
• Bat datoz nire balioekin?

Kirolbet
Proiektuan diagnostiko bat garatzen da, balio-proposamena sortzen da, baita marka
enplegatzailearen estrategia, definizioa, hedapena eta laguntza ere.

Erakundeari dagozkion atributuak: Bat dator nire izateko eta lan egiteko
moduarekin?
• Zein da xedea? Eta ikuspegia?
• Zein dira balioak? Zer balioesten da?
• Nola egiten da lana?
• Zer lidergo-mota dago?

• Parte hartzen du bere ingurunean (erantzukizun sozial korporatiboa)?

Kirolbet
Proiektuan diagnostiko bat garatzen da, balio-proposamena sortzen da, baita marka
enplegatzailearen estrategia, definizioa, hedapena eta laguntza ere.

Atributu profesionalak: Bat dator nire helburu profesionalekin?
• Zein da ordainsaria?

• Zein dira pizgarriak, gizarte-onurak eta abar?
• Zein da lana? Eta proiektua?
• Garapen profesionala sustatzen da?
• Zer bide izan litzake etorkizunean?

Kirolbet
Proiektuan diagnostiko bat garatzen da, balio-proposamena sortzen da, baita marka
enplegatzailearen estrategia, definizioa, hedapena eta laguntza ere.

Atributu pertsonalak: “Talentuak non bizi nahi duen aukeratzen du, eta, gero,
bere proiektu profesionala bilatzen du”.

“Segurtasuna, hezkuntza eta osasuna aztertzen dituzte beste ezer baino lehen”.
• Lana eta familia bateragarri egiteko aukerarik izango dut?
• Non biziko naiz?

• Bada segurtasunik? Hezkuntza?
• Osasun-sistema?
• Bizi-kalitatea?

Kirolbet
Employer Branding eredua

Kirolbet

Nola aktibatzen dugu
langileen atal arrazionala?

Barne-marketina
Etorkizunerako proposamena
Pertsonak ardatz dituzten
politikak

Kirolbet

TALENTO INTERNO

Nola aktibatzen dugu
langileen atal emozionala?

Barne-marketina
Erakundearen helburua
Identitate korporatiboa
Erakundearen kultura
Lidergoa
Erantzukizun sozial korporatiboa

Kirolbet

Nola erakartzen dugu kanpoko
talentua arrazoiaren bidez?

Kanpo-komunikazioa
Etorkizunerako proposamena
Giza baliabideen politika
Preskriptore profesionalak
RAZÓN

Kirolbet

TALENTO EXTERNO

EMOCIÓN

Nola erakartzen dugu kanpoko
talentua emozioaren bidez?

Kanpo-komunikazioa / Branda
Identitate korporatiboa
Erakundearen helburua
Enpresaren ospea
Erakundearen kultura
Erantzukizun sozial
korporatiboa

Onddi
Egoitza: Donostia, Gipuzkoa
Neurria: 20 langile
Noiz sortua: 2011
Industria: Ingeniaritza
Fakturazioa: 7 milioi urtean
Webgunea: www.onddi.com

Onddi
ONDDIk Employer Branding proiektu bera inplementatu du langileak erakartzeko eta
haiei eusteko.

K2K
Egoitza: Bilbo, Bizkaia
Neurria: 6 langile
Noiz sortua: 2005
Industria: Antolaketa-aldaketetarako
zerbitzu profesionalak
Fakturazioa: 912 mila eurotik gora
urtean
Webgunea: www.k2kemocionando.com

K2K
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
1. ERABATEKO GARDENTASUNA
Konfiantza funtsezko faktore bat da, eta, beraz, lehenengo urratsetako bat informazio
guztia irekitzea eta guztientzat eskuragarri egongo diren finantza-txostenak sortzea
da. K2K-k hilean behin eta hiru hilean behin bilerak antolatzen laguntzen die enpresei
pertsonei finantza-informazioa ulertzen laguntzeko eta horretan trebatzeko.
2. HIERARKIARIK GABE
K2K-k bi hilabete igarotzen ditu enpresan pertsonei elkarrizketak egiten eta enpresaren
egungo antolaketa eta pertsonek nahi luketena aztertzen; gero, Batzar Orokor baterako
deialdia egiten dute eta proposatutako egitura berria aurkezten dute. Bitarteko
kudeaketa-geruza ezabatzen dute, baina ez dute inoiz inor kaleratzen (ikusi aurrerago).
Zuzendari nagusia koordinatzaile nagusi bihurtzen da, eta dagoeneko ez du besteekiko
erabaki-ahalmenik. Horren ordez, pertsonak zaintzen eta haien lana errazten ematen du
bere denbora. Jabik txantxetan esan zuen lan egiten zuten konpainietako batean 70
langile eta bederatzi hierarkia-maila zituztela, eta are soldata-maila gehiago, eta
galdetzen zutela pertsonek zergatik ez zuten taldean lan egiten!

K2K
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
3. AUTOGESIO-TALDEAK
Enpresek taldearen egitura proposatzeko aginpidea ematen diote K2K enpresari (haiek
sortu ordez), zeregin horretan eskarmentu handia dute eta. Erabaki-hartzea ardura
partekatu gisa zehazten da, eta erabaki bakoitzean parte hartzen dute erabaki horrek
eragiten dien pertsona guztiek. Hori errazteko, talde pilotu bat sortzen dute; talde
horretan talde bakoitzeko ordezkari bat dago, eta hilean behin bilerak egiten dituzte.

Taldeek konpromiso-bilerak ere egiten dituzte bi edo hiru astez behin, taldearen
helburuekiko konpromisoak aztertzeko. Talde bakoitzak lider bat aukeratzen du
ordezkari-lanetarako, baina lider horiek ez dute aparteko eskumenik eta
soldatarik. Pertsona hori urtebetez edo bi urtez arituko lan horretan; izan ere, epe
horren ondoren, hala dio Jabik: "pertsonak nagusi izaten hasten dira". Taldeek rol hori bi
pertsonaren edo gehiagoren artean parteka dezakete, eta liderra edozein unetan
ordeztu.

K2K
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
4. PRIBILEGIORIK GABE
Lehenengo egunetik, pribilegio guztiak ezabatzen dira: bulego pribatuak,
exekutiboentzako jangelak, aparkaleku erreserbatuak, edozein hobari edo pizgarri eta
zenbait informazio eskuratzeko sarbide berezia.
5. BIDEZKO SOLDATA-ANTOLAKETA
K2K-k antolaketa-egitura berria jakinarazten dionean taldeari, soldata-maila berriak ere
jakinarazten dizkio. Aparteko orduak ordaintzeari uzten zaio eta soldatarik baxuenak igo
egiten dira soldata-mailen arteko arraila ahalik eta txikiena izan dadin. Ez zaio inori
soldatarik jaisten (adibidez, erdi-mailako arduradun ohiei); hala ere, bada arau bat:
sarrerarik handienen % 10ek ezin du sarrerarik txikienen % 10eko baino 2,3 aldiz gehiago
irabazi. Batzuetan, horrek hitzarmen bat egitea ekarri du zuzendari nagusiak bere soldata
murriztu dezan.

K2K
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
6. KONTROLIK GABE
Fabriketan, sarrerak eta irteerak kontrolatzeko sistema desagertu da. "Helburuak eta
konpromisoak ditugu xede; ez orduak", azaldu zuen Pablok. Taldea edozein jokabide
desegoki konpontzeaz arduratzen da, halakorik gertatzen bada. Halaber, funtsezkoa da
pertsonek akatsak egiteko aukera izatea. Lehenengo sei hilabeteetan, egoera kaotiko eta
frustragarriak gertatzen dira ia beti. Baina, lehenengo zer entrenatzailek ez du akatsik
egin? Akatsak egitea da ikasteko gakoa, eta inor ez da horregatik zigortu edo
adoregabetu behar. Hala esan zuen Pablok: “Batzuetan, arrakasta duzu; eta, batzuetan,
ikasi egiten duzu.”
7. NEURKETA ETA SEGIMENDUA
Neurketa eta segimendua ez dira kontrolatzeko egiten hemen, baizik eta taldeek
denbora errealean beren egoerari buruzko informazioa izan dezaten. K2K-ren ikuspegiak
barnean hartzen ditu neurketa-taldeak ere (inoiz ez banakoak).

K2K
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
8. ERABAKIAK BATERA HARTZEA
Hasteko, K2K-k erabaki-hartzeei buruzko eztabaidak errazten laguntzen du, taldeentzat
egoera berria baita nagusirik gabe erabakiak hartzea. Erabaki zuzena hartzen ari diren
jakiteko, K2K-k iradokitzen du pertsonek lau galdera egin ditzatela:
• Lehen baino hobea izango da? (Epe luzera pentsatzea)
• Guztiei azaltzerik izango dugu? (Gardena da ala ez?)
• Erabaki honen eragina jasango duten eta ezagutza garrantzitsua duten guztiak sartu
dira tartean edo guztiei galdetu zaie?
• Erabakiaren eragina jasango dutenen lekuan jarriz gero, erabaki bera hartuko
genuke?
Erabaki gehienak taldean har daitezke; hala ere, pertsona gehiagori eragiten dieten
erabakiak Batzar Orokorretan adosten dira.

K2K
Langileei eskaintzen dizkien onurak:
9. KALERATZERIK GABE
K2K-k ez du inoiz inor kaleratu bere eraldaketa-prozesuetan. Erdi-mailako arduradunei
funtzio berriak esleitzen zaizkie. Hori lagungarria da soldata-igoera orokortuak dakarren
kostu-igoera konpentsatzeko; izan ere, Jabik azaldu zuenez, lehen beste langile batzuk
kontrolatzen zituen lan-indarraren % 15 enpresaren eraginkortasuna hobetzeko lanean
aritzen da orain. Eta kontrolpean zegoen lan-indarraren portzentaje handi hura
eraginkorragoa da orain, benetan garrantzia duten gauzei jartzen baitie arreta!
10. IRABAZIAK GUZTIEKIN PARTEKATZEA
K2K-k egindako edozein eraldaketatan, hau ezin da negoziatu: irabazien % 30 langile
guztiekin partekatu behar da. "Hori gabe, gainerakoa hutsa da", esan zigun Pablok.

3. Lurralde-mailan eta
Euskadin talentua
erakartzeko eta hari
eusteko ekimenak

BIZKAIA TALENT

Mundu osoko eta euskal erakundeetako prestakuntza handiko profesionalen sarea. Aukera
ematen du esperientziak partekatzeko, laguntzaren eta kontratazioaren kudeaketaren bidez
etorkizun profesionala hobetzeko, aukera profesional berriak sortzeko eta programa
espezifikoekin talentua garatzeko.
EMATEN DITUEN ZERBITZUAK:
• International Professional Networking Meetings
• Relocation and Be Basque Dual Career Centre
• Bitartekaritza eta lan-eskaintzak
• Talentia zerbitzua
• Azterketak eta argitalpenak
• Basque Talent map
• Talentuaren euskal behatokia
• Diru-laguntzen programa
• Career Development Centre
• Euskal Herriko konparazio-datuak
• Be Basque Ambassadors

BIZKAIA TALENT

BIZKAIA TALENT

0 KOSTU
HAIEKIN HARREMANETAN JARRI
DENERAKO SARBIDEA
PROFIL TEKNIKO ESPEZIFIKOAK, GAITASUN HANDIKOAK, IKERKETA-PROFIL
HANDIA, EZ-LANGILEA

BIZKAIA TALENT

BE BASQUE TALENT NETWORK

Bizkaia Talent Be Basque Talent Network sarea sendotzen ari da talentua eta ekoizpensarea konektatuko dituzten sareak sortzeko.
Gaur egun, Euskal Herriko errealitate sozial eta ekonomikoarekin harremanetan egon nahi
duten eta oso ongi prestatuta dauden profesionalen sarerik handiena da, ia ehun
herrialdetako eta 280 euskal erakunde baino gehiagotako 9.000 pertsona baino
gehiagorekin.
Ekimen hau egiturari dagozkion bi erronkari aurre egiteko sortu zen: batetik, uneko
beharrak dituen ekoizpen-sare batean talentua sartzea; eta, bestetik, demografiari
dagokionez, pertsona gehiago izatea lan-merkatutik irteten direnak han sartzen direnak
baino. Datozen urteetan okerrera egingo du egoera horrek, eta, beraz, ezinbestekoa da
talentua erakartzea, hari eustea eta konektatzea.

GIPUZKOA TALENT

Gipuzkoako foru-aldundia talentuaren inguruko estrategia global bat garatzen ari da:
Gipuzkoa Talent; haren helburua da lurraldeko enpresetara talentua erakartzea,
talentua sortzea eta hari eustea. Be Basque Talent Network plataformarekin elkarlanean,
zenbait zerbitzu eskaintzen dira talentua Gipuzkoako enpresetara hurbiltzeko.
Gipuzkoan giza kapitala sustatzea eta Gipuzkoako sare ekonomikoarekin konektatzea
helburu duen proiektu bat da.
Gipuzkoa Talent-ek Gipuzkoako ehun zientifiko-teknologiko-enpresariala sendotu nahi
du lehiakorrak izaten jarraitzeko, profesionalei gure lurraldean beren ibilbidea garatzeko
behar duten laguntza emateko eta antolaketa- eta enpresa-sareari talentu hori beren
errealitatearekin konektatzeko behar duen orientazioa emateko.

GIPUZKOA TALENT

Beste herrialde batzuetan
lanean ari diren Euskal
Herriko ikertzaileekin eta
prestakuntza
handiko
profesionalekin
lotzeko
zerbitzua.

Lan-merkatura
sartzeko
gaitasun handiena duten
unibertsitate-ikasleentzako
trebakuntza- eta orientaziozerbitzua.

Euskal
Herrira
lanera
etortzen diren prestakuntza
handiko profesionalentzako
eta
haien
bikotekideentzako harrerazerbitzua.

Erakunde laguntzaileetatik
datozen
lan-eskaintzak
kudeatzen ditugu.

Gure
inguruneko
enpresetan
prestakuntza
handiko
profesionalak
trebatzeko
eta
kontratatzeko laguntza.

BACK TO ARABA TALENT FORUM

Gure lurraldetik kanpo lanean ari diren
arabar gazteak errazago itzultzeko
helburuarekin, BACK TO ARABA Talent
Forum ekimena sortu zen.
Jardunaldi hori 2018ko abenduaren 26an
egin zen, goizez, ARTIUM museoan.

BACK TO ARABA TALENT FORUM

Ekitaldian 23 enpresak hartu zuten parte, baina haietako bakoitzaren parte-hartzea
desberdina izan zen:
14 enpresak beren erakundeari eta proiektu
profesionalei buruzko aurkezpen labur bat egin
zuten, eta, gero, stand batean parte hartu zuten,
non pertsona interesdunak elkarrizketatu
baitzituzten:
AAF
AERNNOVA
DEUSTO SISTEMAS
DORLET
FERROVIAL
Servicios
IDOM
IPM RUBI

LANTEK
LORAMENDI
MERCEDES
MUBEA Inauxa
RAMONDIN
SNA EUROPE
VIDRALA

2 enpresak ez zuten inolako aurkezpenik egin,
baina stand batean parte hartu zuten, non
zenbait harreman eta elkarrizketa izan
baitzituzten:
IPS SPAIN
ISATI

BACK TO ARABA TALENT FORUM

SEA/EMPLEOARABA enplegu-zerbitzua ere izan zen jardunaldian bi stand-ekin, non
enpresa hauen beharrak adierazten baitzituen:
CALDENOBA
MOYALE
MARQUÉS DE RISCAL
RÓTULOS NERVIÓN
TACTIO
TALLERES QUINTANA
TECNUM

BACK TO ARABA TALENT FORUM

228 profesional izan ziren ekitaldian…

Beste autonomiaerkidego batzuetan
bizi dira

% 35
% 39
% 12

Europan bizi dira

% 12

Gasteizen bizi dira

Europaz kanpoko
herrialdeetan

BACK TO ARABA TALENT FORUM

Profesionalen profila:

BACK TO ARABA TALENT FORUM

Profesionalen profila:

BACK TO ARABA TALENT FORUM

Profesionalen profila:

% 3,4
% 2,2

% 10,1
% 14,6

% 69,7

BACK TO ARABA TALENT FORUM

Profesionalen profila:

% 2,3
% 10,5

% 30,2

% 13,5

% 24,7

% 61,8
% 57

Inork ez zuen esan itzultzea aurreikusten ez zuenik

EKIMEN HORIETAN PARTE HARTZEKO...
…Beharrezkoa da zuzenean harremanetan jartzea erakunde ordezkariekin:
Bizkaiko Foru Aldundia – Bizkaia Talent
ANDER MARKINA eta LEIRE LAGUNILLA
info@bizkaiatalent.eus | tel. +34 94 479 54 28
https://www.bizkaiatalent.eus/
Gipuzkoako Foru Aldundia – Gipuzkoa Talent
MIREIA AZPIAZU
mireia.azpiazu@bebasquetalentnetwork.eus | tel. +34 943 112 111
https://www.gipuzkoa.eus/es/web/talent/inicio

SEA Arabako enpresak
tel. +34 945 00 04 00
http://sie.sea.es/sin-categoria/back-araba-talent-forum-2/

Ekitaldi horietan parte hartzeak ez du inolako kosturik enpresa parte-hartzailearentzat. Ekitaldian
stand bat eta elkarrizketetarako mahaiak eskainiko zaizkio enpresari, ekitaldira joaten diren profil
profesionalekin harremanak egiteko.

3. Talentu-azokak

LONDRES, 2018

Ekitaldian, beren jarduera automobilgintzan, aeronautikan, makina-erremintan, ITetan
eta antzeko sektoreetan gauzatzen duten 150 profesionalek hartu zuten parte.
Baita 40 erakunde hauek ere: ACICAE-Basque Automotive Cluster, ADEGI, AMPO S.Coop, BATZ
S.Coop, Beaz Bizkaia, Bilbao Ekintza, CAF Group, CEBEK, Campo & Ochandiano, CIC Energigune, CIE
Automotive, Cikautxo S.Coop, Danobat Group, Bizkaiko foru-aldundia, Gipuzkoako foru-aldundia,
Egile SL, ERREKA Group, Etxe-Tar SA, Fagor Arrasate S.Coop, Fidenet Comunicación SL, Cluster GAIA,
Gestamp, Gestionet, ULMA Taldea, Ibarmia, ieTeam Consultores, IK4 Research Alliance, In Group
Consultoria, ITP Aero, Grupo Kirol -Kirolbet & KirolSoft-, LKS, Matrici S. Coop, Mondragon
Corporation, NEM Solutions, Petronor, Grupo RETAbet, SALTO Systems, Sidenor Aceros Especiales SL,
TECNALIA Research & Innovation, UPV/EHU, Velatia, Vicomtech, Virtualware.
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HANBURGO, 2016

Biltzarrean aurkezpen-saio bat izan zen, ingeniaritzaren esparruan prestakuntza handia
duten pertsonei zuzendua nagusiki (sektore aeroespaziala eta eolikoa), baita saio paralelo
bat ere beste sektore batzuetan prestakuntza handia zuten profesionalentzat.
Hanburgo 2016, zenbakitan:
•
•
•
•

8 erakunde
Prestakuntza handiko 40 profesional (% 80 euskal jatorrikoak)
Parte-hartzaileen % 67,50 ingeniaritzaren sektorean aritzen da
Talentuen % 17,5 enpresa-, ekonomia edo lege-sektorean lanean

HANBURGO, 2016

BERTARATUAK
Bizkaia

14

Gipuzkoa

11

Araba

5

Navarra

2
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3
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2
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37

8 pertsonak hartu zuten parte ieTeamen
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%8
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MUNICH, 2017

Ekitaldian, zenbait sektoretan lan egiten duten 135 euskal profesionalek hartu zuten
parte, hala nola automobilgintzan, aeronautikan, makina-erremintan eta ingeniaritzazerbitzuetan aritzen direnak, baita hogei bat enpresak ere: ABB Niessen, Acicae, Ampo,
Batz, Beaz, CAF, CIE Automotive, Cikautxo, Danobat Group, Etxe-Tar, Fagor Arrasate,
Gestamp, Ibarmia, ieTeam, IK 4, Loramendi, Maier, Matrici, Corporación Mondragón, Nem
Solutions, SPRI, Tecnalia, Ulma, Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
eta Velatia.
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NORENTZAT DIRA ZERBITZU HORIEK?
Prestakuntza handiko banakoentzat nahiz erakundeentzat.
Bizkaia Talent jardunaldiak beren erakundean prestakuntza handiko pertsonak kontratatu dituzten eta/edo sartu nahi dituzten
enpresei, zentro teknologikoei, unibertsitateei, elkarteei, ikerketa-zentro eta -taldeei eta egoitza edo lantokia Bizkaiko lurralde
historikoan duten fundazioei laguntzen die; zerbitzuetakoren bat, Networkinga, adibidez, lantokia Euskal Herriko edozein lurralde
historikotan duen erakundeentzat ere bada.

NORENTZAT DIRA ZERBITZU HORIEK?
Bizkaia Talent jardunaldiak xede dituen prestakuntza handiko profesionalen eta ikertzaileen profila Euskal Herriko arlo
estrategiko hauetakoren batekin lotzen da nagusiki:
1. Estrategia zientifiko-teknologikoa
 Aeronautika.
 Automobilgintza.
 Ingeniaritza aeroespaziala.
 Biomedikuntza.
 Bioteknologia.
 Ekoberrikuntza: bereziki, ingurumen-zientziak eta -teknologiak, meteorologia eta klimatologia.
 Energia: nagusiki, banaketari, kalitateari, eraginkortasunari eta energia aurrezteari dagozkion esparruak; energia
berriztagarriak, haize-energia, eguzki-energia eta olatuen energia integratzea; bioerregaiak, erregai-pilak eta hidrogenoak
ekoiztea.
 Elektrizitatea– Elektronika.
 Material berriak: batez ere, altzairuaren, metalmekanikaren, material elektronikoaren eta biomaterialaren esparruak.
 Nekazaritzako elikagaien arloko eta nekazaritza- eta arrantza-arloko baliabideak eta teknologiak.
 Telekomunikazioak.
2. Informazioaren gizartea
 Errealitate birtualeko esparruak.
 Sareen bilakaera eta sareak sortzea.
 Infoingeniaritza linguistikoa.
 Ingurune-adimena: batez ere, sentsore-sareen, haririk gabeko komunikazio-sareen, sareen segurtasunaren,
informazioaren, errealitate birtualaren, errealitate areagotuaren eta mistoaren, edukia tratatzeko teknologien, teknologia
biometrikoen, pertsona-gailua interfazeen, teknologia semantikoen eta laguntza-teknologien esparruak.
 Enpresa digital hedatua.
 Teknologia berriak.

ZER ONURA LORTUKO DITUT?
Bizkaia Talent jardunaldiko nazioarteko talentu-azokek ekitaldi antolatu bateko parte izateko aukera eskaintzen
dizute, non enpresa bakoitzak bere agenda baitu, eta atzerrian dauden eta Euskal Herrian aukera berriak bilatzeko
topagune horretara joango diren profesionalekin elkarrizketak egiteko aukera ere izango duzu.
Agenda espezifikoki diseinatzen da enpresa bakoitzarentzat, aurrez zehaztutako behar bereziak kontuan
hartuta; hau da, enpresa zaren aldetik, zure proiektu eta behar zehatzekin bat datozen profilak
elkarrizketatzeko aukera izango duzu.
Gainera, Bizkaia Talent-ek zerbitzu hauek eskaintzen dizkizu helmugarako zure bidaia osatzeko:

Enpresak bere gain hartu beharko du hegaldien kostua eta helmugako ostatuarena. Orain arte, Bizkaia Talent-ek
700 € eman dizkio enpresa parte-hartzaile bakoitzari gastu horiei aurre egiteko. Gainerakoan, jardunaldian parte
hartzea doakoa da.

NOLA KUDEATU NIRE PARTE-HARTZEA?
Bizkaia Talent-ek antolatzen dituen nazioarteko talentu-azoketakoren batean parte hartu nahi duen
enpresa bat bazara, Bizkaia Talent-ekin harremanetan jarri beharko duzu, harremanetarako bide
hauetakoren baten bidez:
Bizkaia Talent
Bizkaiko Parke Teknologikoa
804. eraikina, 300. modulua
Laga Bidea 48160 Derio. tel.: +34 94 479 54 28
faxa: +34 94 431 71 38
info@bizkaiatalent.eus

Nazioarteko talentu-topaguneen arduradunak:
ANDER MARKINA eta LEIRE LAGUNILLA

Hori aurrez dokumentuan aipatu diren nazioarteko enplegu-topagune guztiei dagokie: Londresko,
Hanburgoko eta Municheko talentu-topaguneak, zeinak Bizkaia Talent-ek antolatzen baititu.
Ekimen hau Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Sailaren
«Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzeko programa» ren bidez
finantzatua dago (2018ko deialdia).

5. Ondorioak

Ekimen hau Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Sailaren
«Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzeko programa» ren bidez
finantzatua dago (2018ko deialdia).

Zein da talentuari eusteko estrategiarik onena?
Asko dira enpresa handi edo txiki batek bere langileei epe luzera eusteko edo haiek leialtzeko egin ditzakeen
ekintzak.
Jardunbide egokien azterketa egin ondoren, ondoriozta dezakegu asko direla langile bat enpresan geratzea
eragiten duten ekintza espezifikoak, baina lau multzo handitan sailka litezke:

ESTRATEGIA

EMPLOYER BRANDING

FIDELIZACIÓN
LEIALTZEA

EMPRENDIMIENTO
EKINTZAILETZA

Ondoren, banan-banan azalduko dira, zeina lagungarri izan baitaiteke langileak erakartzeko eta haiei eusteko
politikak garatzeko eta inplementatzeko interesa duen edozein enpresarentzat.
Ekimen hau Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Sailaren
«Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzeko programa» ren bidez
finantzatua dago (2018ko deialdia).

Zein da talentuari eusteko
estrategiarik onena?
1. PLANIFIKATU ETORKIZUNEKO TALENTUA ZURE ESTRATEGIAREN BARRUAN
Enpresetara talentua erakartzeko eta hari eusteko identifikatzen dugun lehenengo estrategia enpresaren estrategia orokorrarekin
erlazionatuta dago, non beharrezkoa baita pertsonekin eta hazteko eta hobetzeko helburu komun batzuekin bat datorren Plan
Estrategiko bat izatea.
Horretarako, hauek dira enpresan talentua planifikatzeko beharrezkotzat jotzen ditugun ekintza zehatzak:
• Enpresaren Plan Estrategikoa zehaztua izatea, dagozkion urteko planekin.
• Talentuaren ildo estrategikoak zehaztuak izatea, eta ildo horiek bat etortzea enpresaren estrategia orokorrarekin.
•
•
•
•

Hazkunde-aurreikuspenak izatea.
Sektore eta merkatu berrietara irekitzeko aukera aurreikustea.
Epe laburrera produktu eta zerbitzu berriak garatzea.
Enpresan teknologia berriak sartzea: maila teknikoan eta kudeaketa-mailan.

•
•
•
•
•

Zehaztutako helburuak eta aurreikuspenak betetzeko behar diren lanpostuak zehaztea.
Helburu horiek betetzeko funtsezko postuak zehaztea.
Zehaztutako helburuak lortzeko behar diren banakako trebakuntza-planak garatzea.
Langile bakoitzak enpresan duen ibilbidea ezagutzeko banakako ibilbide profesionalak garatzea.
Aurrez zehaztutako Plan Estrategikoaren helburuak lortzeko behar diren trebetasun- eta ezagutza-mapa zehaztua izatea.
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Zein da talentuari eusteko
estrategiarik onena?
1. PLANIFIKATU ETORKIZUNEKO TALENTUA ZURE ESTRATEGIAREN BARRUAN
Nola lortzen dugu talentuaren plangintza estrategiko egoki bat diseinatzea eta ezartzea?
1. ANTOLAKETA

ESTRATEGIA
KORPORATIBOA

FUNTSEZKO POSTUAK
IDENTIFIKATZEA

FUNTSEZKO POSTUEN
EZAGUTZAK ETA
GAITASUNAK ZEHAZTEA

•IBILBIDE
PROFESIONALEN
MAPA

ESTRATEGIA

1.1. Antolaketa-egituraren azterketa
Helburua:
Funtsezko postuetan dauden pertsonek erakundearen erronka estrategikoak lortzeko behar
duten gaitasun- eta ezagutza-maila identifikatzea.
Metodologia:
1. Hurrengo urteetarako erakundearen erronka estrategikoak identifikatzea.
2. Erronka estrategikoak lortzeko zuzeneko eragina duten funtsezko postuak identifikatzea.
Gaur egun dauden postuak edo oraindik sortu gabe daudenak.
3. Elkarrizketak edo Focus Group identifikatutako postuetan gaur egun dauden
pertsonekin, zehazteko nolako gaitasun- eta ezagutza-maila dagoen gaur egun eta
nolakoa beharko den Plan Estrategikoaren indarraldian.
4. Postuaren eskakizunak egiaztatzea eta onartzea.
5. Ibilbide profesionalen mapa sortzea.
Entregatzekoa:
Ibilbide profesionalen mapa.
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Zein da talentuari eusteko
estrategiarik onena?
1. PLANIFIKATU ETORKIZUNEKO TALENTUA ZURE ESTRATEGIAREN BARRUAN
Nola lortzen dugu talentuaren plangintza estrategiko egoki bat diseinatzea eta ezartzea?
2. PERTSONAK

FUNTSEZKO PERTSONAK
IDENTIFIKATZEA

GAITASUNA
EBALUATZEA

IRTEERA-ARRISKUAK
IDENTIFIKATZEA

BANAKAKO IBILBIDE
PROFESIONALA

ESTRATEGIA

1.2. Talentuaren diagnostiko potentziala
Helburua:
Erakundea osatzen duten pertsonen talentuaren diagnostiko potentziala identifikatzea, enpresak
gaur egun dituen eta etorkizunean izango dituen erronkak bere gain hartzeko zer gaitasun eta
interes duten jakiteko.
Metodologia:
1. Erronka estrategikoak lortzeko funtsezkotzat jotzen diren pertsonak identifikatzea.
2. Banakako elkarrizketa sakonak egitea; elkarrizketa horietan, profil profesionala, enpresan
izandako ibilbidea, aukera profesionalak, gaitasunen ebaluazioa eta irteera-arriskuen
identifikazioa aztertuko dira.
3. Uneko talentua galtzeko arriskua identifikatzea, kontuan hartuta belaunaldi-aldaketa eta
elkarrizketetan lortutako informazioa.
4. Banakako ibilbide profesionalaren proposamen bat egitea, funtsezko pertsonei beren
ibilbide profesionala garatzeko gida bat emango diena.
Entregatzekoa:
Banakako ibilbide profesionalaren proposamena.
Talentua galtzeko arriskuaren txostena.
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Zein da talentuari eusteko
estrategiarik onena?
1. PLANIFIKATU ETORKIZUNEKO TALENTUA ZURE ESTRATEGIAREN BARRUAN
Nola lortzen dugu talentuaren plangintza estrategiko egoki bat diseinatzea eta ezartzea?

1.3. Talentuaren Plan Estrategikoa
Helburua:
Ekintza-plan bat egitea, erakundeak eskatzen dituen eta gaur egun dituen gaitasunen eta
ezagutzen arteko aldea txikiagotzeko, kontuan hartuta erakundea osatzen duten pertsonen
gaitasuna, interesa eta inplikazioa.
Metodologia:
1. Erakundeko uneko talentuaren gaitasunaren egoera eta erronka estrategikoak
lortzeko behar denaren arteko aldea aztertzea.
2. Barnean gauzatu daitezkeen ekintzak identifikatzea, pertsonen sustapena eta
garapena sustatuz.
3. Behar diren ezagutzak eta gaitasunak kanpotik sartzeko ekintzak identifikatzea.
4. Zuzendaritzak ekintza-plana egiaztatzea eta onartzea.
Entregatzekoa:
Ekintza-plana.
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Zein da talentuari eusteko
estrategiarik onena?
2. INDARTU ZURE ENPRESA-ERAKARGARRITASUNA EMPLOYER BRANDINGAREKIN
Enpresa erakargarria izatea oso garrantzitsua da hautagaiak erakartzeko. Zenbait modu daude enpresa bat merkatuarentzat eta
langileentzat erakargarri bihurtzeko, eta ekintza horri Employer Branding deritzo.
Employer Brandinga enpresa batek enplegatzaile gisa duen marka baino ez da. Bestela esanda, enpresa batek bere
bezeroentzat eta langileentzat duen irudia, eta, batez ere, hautagai izan daitezkeen haiek hautematen dutena.
Hori bi motatako ekintzen bidez garatzen da: ekintza arrazionalak eta emozionalak.
ARRAZIONALAK:
• Ordainsari-politika berritzaileak.
• Enpresa-proiektu erakargarri eta interesgarria izatea.
• Garapen pertsonal eta profesionalerako behar diren baliabideak izatea.
• Enpresan barne-marketina garatzea.
• Kudeaketa- eta lan-eredu berritzaileak.
FAKTORE EMOZIONALAK:
• Soldata “emozionalak” (ordutegi malgua, laneko giro ona, jarduerak, onurak…).
• Erantzukizun sozial korporatiboa lantzea.
• Enpresak izen ona izatea.
• Zure enpresaren marka sortzea eta garatzea: Zure enpresaren brandinga.
• Irudia eta identitate korporatiboa garatzea, enpresa-kultura propio batekin batera.
• Zure enpresan lidergoa garatzea.
• Kultura-dibertsifikazioa.
• Atzerriko profesionalei harrera egitea eta enpresan integratzea.
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Zein da talentuari eusteko
estrategiarik onena?
2. INDARTU ZURE ERAKARGARRITASUNA EMPLOYER BRANDINGAREKIN
Nola garatzen da Employer Brandinga enpresetan?

2.1. Markaren diagnostikoa
Helburuak:
Barnean zehaztea eta egiaztatzea marka enplegatzailearen balio-proposamena eta zenbait
atributuren gainean eraikitako ardatz definitzaileak.
Metodologia:
1. Enpresaren uneko EVPa zehaztea Zuzendaritza Batzordearekin.
2. Barneko talentuari onlineko inkesta bat egitea enpresarekin eta bere ingurunearekin
erlazionatutako atributuei buruz.
3. Focus Groupa barneko talentuaren lagin batekin, datu kuantitatiboak informazio
kualitatiboarekin alderatzeko.
4. Zuzendaritza Batzordearen eta barneko talentuaren artean emaitzak (abantailak eta gabeziak)
alderatzea.
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Zein da talentuari eusteko
estrategiarik onena?
2. INDARTU ZURE ERAKARGARRITASUNA EMPLOYER BRANDINGAREKIN
Nola garatzen da Employer Brandinga enpresetan?

2.2. EVPa sortzea
(Employer Value Proposition = langilearentzako balio-proposamena)
Helburuak:
EVPa zehaztea eta egituratzea, aurreko faseko emaitzak oinarri hartuta.
Metodologia:
Zuzendaritza Batzordearekin lan egingo da; uneko EVPa zehaztuko da, eta EVPa indartuko duten ekintzak
zehaztuko dira, langileek balioesten dituzten eta kanpoko talentuak eskatzen dituen atributuak oinarri
hartuta.
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Zein da talentuari eusteko
estrategiarik onena?
2. INDARTU ZURE ERAKARGARRITASUNA EMPLOYER BRANDINGAREKIN
Nola garatzen da Employer Brandinga enpresetan?

2.3. Marka enplegatzailearen estrategia zehaztea
Helburuak:
Marka enplegatzaile zaren aldetik ekintza-plana zehaztea balio-matrize baten bidez, ardatz
nagusitzat EVP berria hartuta.
Metodologia:
Marketin-sailarekin edo enpresak eskuarki lan egiten duen marketin- eta komunikaziozerbitzuarekin batera lan egingo da.
Lan-saio bat egingo da Zuzendaritza Batzordearekin, ekintza zehatzak identifikatzeko,
zehazteko eta baliozkotzeko.
Emaitza marka enplegatzaile indartsu, sendo eta koherente bat eraikitzeko ekintza-plan
bat izango da, nola kanpora begira (talentua erakartzea), hala barrura begira (talentuari
eustea).
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Zein da talentuari eusteko
estrategiarik onena?
2. INDARTU ZURE ERAKARGARRITASUNA EMPLOYER BRANDINGAREKIN
Nola garatzen da Employer Brandinga enpresetan?

2.4. Neurketa eta hobekuntza
Helburuak:
Neurketa-adierazleak zehaztea, balio-proposamena eta marka enplegatzailearen posizionamendua eta
sendotzea mantentzera eta garatzera bideratutako ekintzak sartzeko, aldatzeko edo optimizatzeko.
Metodologia:
KPIak (Key Performance Indicator) eta neurketa-sistema bat proposatzen dira, eta saio batean
alderatzen dira enpresako proiektuburuekin.
Era berean, hasierako onlineko galdetegia pasatzen da, eta proiektuaren hasieran eta bukaeran
lortutako emaitzak alderatzen dira.
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Zein da talentuari eusteko
estrategiarik onena?
3. LEIALDU ETA INDARTU ZURE ENPRESAKO TALENTUA TRESNA ESPEZIFIKOEKIN
ieTeam-en, enpresetan talentuari eusteko eta hura fidalizatzeko hiru bloke handi identifikatzen ditugu:
• Soldata da langileek gehien baloratzen duten faktorea enpresetan geratzeko orduan. Langileei enpresan soldataren bidez
eusteko zenbait modu daude: ordainsari-sistema aldakorrak ezar daitezke, non soldataren zati bat beti kobratzen baita, eta,
beste zatia, enpresak irabaziak lortzen dituenean, hiru hilean behin; hala, langileak parte hartzen du enpresaren emaitzetan,
eta horrek motibazioa eta produktibitatea areagotzea dakar.

• Enpresa-proiektu partekatu bat eta barne-komunikazio egokia izatea: enpresaren proiektua bat etor dadila langileen
banakako helburuekin, eta interesgarria eta motibagarria izan dadila haientzat. Langileei enpresa-proiektuan autonomia eta
inplikazioa izateko aukera emango dien komunikazio-sistema eraginkor bat ezartzea: jarraipen-bilerak egitea, ebaluazio-bilerak,
eta abar.
• Lanean giro ona sortzea: helburuka lan egitea, proiektu komunak izatea, taldean lan egitea, langilearengan konfiantza
sustatzea, lanaz kanpoko jarduerak egitea, lankidetza-eremuak sortzea, eta abar.
Faktore horiek dira, gure esperientziaren arabera, langileak enpresan geratzea lortzeko garrantzitsuenak. Dena dela, hiru bloke
nagusi horien barruan, gauzak egiteko modu desberdinak daude, zeinak egokitu egin behar baitira kasu bakoitzerako: enpresa,
proiektua, sektorea, produktua edo zerbitzua.
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Zein da talentuari eusteko
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3. LEIALDU ETA INDARTU ZURE ENPRESAKO TALENTUA TRESNA ESPEZIFIKOEKIN
Gainera, garrantzitsua da langileak fidelizatzeko are eraginkorragoa izateko enpresak egin behar dituen ekintzak kontuan hartzea.
Adibidez, honako ekintza hauek:
 Langileentzako trebakuntza-planak zehaztea eta abian jartzea.
 Banakako ibilbide profesionalak garatzea, langile bakoitzak jakin dezan zein den enpresan duen ibilbidea, epe laburreko eta
luzeko helburuak eta helburu argi bat zehaztuta.
 Langile bakoitzarentzako garapen-planak izatea, eta han zehaztea nola hobetu eta garatu daitekeen langile bakoitza enpresaren
barruan eta zer urrats egin ditzakeen hori lortzeko.
 Langileen produktibitatea neurtzea, langilearen egoera etengabe kontrolatuz eta neurtuz eta motibazio-sistemak ezarriz.
 Ezagutza-transferentziarako sistemak izatea, enpresaren Know-Howaren dokumentazioaren bidez, errazago transmititu ahal
izateko.
 Langileari harrera egiteko programak sortzea, langilea talde egituratu batean behar bezala integra dadin.
 Berrikuntza sistematizatuko prozesu bat sortzea, langileei berrikuntzarako eta sormenerako tartea utziz.
 Enpresako kultura-dibertsitatea kudeatzea.
 Giroaren azterketa bat egitea, horretarako tresna espezifikoak erabiliz.
 Enpresan parte hartzeko aukera langileengana zabaltzea izan daiteke beste neurri eraginkor bat langileak enpresaren
proiektuaren parte senti daitezen eta, hala, lanarekiko motibazioa eta inplikazioa areagotu daitezen.
Era berean, ekintza horiek lehen aipatutako hiru blokeen barruan egon litezke, fidelizazio-estrategia komun baten barnean dauden
neurri zehatzak baitira.
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4. SUSTATU BERRIKUNTZA ETA EKINTZAILETZA ZURE ENPRESAN
Garrantzitsua da Zuzendaritzak konpromisoa izatea
enpresaren kulturan jarduteko eta eragina izatea
kultura horretan, erakundeko pertsonen artean jarrera
benetan ekintzaile baten sustatzaile den aldetik.

Intraekintzailetza estrategiaren barruan ulertu behar da, balioa enpresak
espero, uste eta dakiena baino gehiago areagotzeko modu osagarri gisa.
•

Enpresaren etorkizuneko ikuspegia orientatzea

Gisa horretako kultura bat lortzeko, honako hauek
egin behar dira:
• Zuzendaritza-estilo
erakundearen
esparruan.

A. Intraekintzailetza
modu estrategikoan
ulertzea

parte-hartzaileak
izan,
identitate-testuinguruaren

• Antolaketa-egitura lauak eta erakundeko profil
profesionalen artean eztabaida errazten dutenak
sustatu.
• Langileei konpainiaren etorkizuneko bilakaeraren
arduradun potentzial gisa parte hartzeko aukera
eman.
• Balio berriak hedatu: berrikuntza, irudimena,
esperimentazioa,
irekitasuna,
kanpoarekiko
harremana, eta, porrota, aukera gisa.

Baina, gainera, intraekintzailetzak lotua izan behar
du
komunikazio-estrategia
argi
batekin
erakundeko maila guztietan, baita ekintzaile izan
litezkeen beste agente batzuekin ere.

B. Erakundearen
kultura eta
komunikazioa

D. Ekintzaileak
identifikatzea,
trebatzea eta
kudeatzea
Intraekintzailetza sustatzeko ereduak
mekanismoak zehaztu behar ditu:

Eredua sartzeko prozesuan, enpresa bakoitzak
gogoeta egin behar du, helburu honekin:
• Ekimen intraekintzailea sustatzeko ardura
pertsona jakinei esleitzeko aukera aztertzea, edo,
bestela, intraekintzailetza erakundean bertan
autogestionatua
izateko
behar
diren
mekanismoak
zehaztea.
C. Lidergo-ardura
eta ekimenen • Ekimenak sustatzeko, Zuzendaritzak baliabide
ekonomikoak nola esleitu nahi dituen zehaztea,
kudeaketa
nola urteko aurrekontu espezifiko baten bidez,
ekonomikoa
hala proiektuen beharren araberako ad hoc
finantziazioaren bidez.

E. Ekimenek aurrera
egin dezaten
metrikak eta lanprozesuak
joera

hauek

dituzten

Pertsonak ekintzaile potentzial gisa identifikatzea eta trebatzea

Erakunde bakoitzak ekimenak bideratzeko prozesu
bat, hari jarraipena egiteko metrikak eta hura
baloratzeko batzorde egokiak zehaztu behar ditu.

Ekimen ekintzaileetan esleipenerako eta parte hartzeko
mekanismoak zehaztea, baita ekimenak huts eginez gero
enpresara itzultzeko metodoak ere.
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4. SUSTATU BERRIKUNTZA ETA EKINTZAILETZA ZURE ENPRESAN
Enpresak intraekintzailetza sustatzeko duen ahalmena areagotzeko, BEHARREZKOA DA PARALELOAN DAUDEN
BOST ELEMENTU LANTZEA ETA ELEMENTU HORIEK ENPRESA BAKOITZERA EGOKITZEA, ez baitago hura
sustatzeko ikuspegi bakarra.
Enpresa batek konfiguratzen duen eredu orok erraza, argia eta barneratzen erraza izan behar du:

1. Intraekintzailetza errazten duten langileak integratzeko politikak ezartzea
 Langileak aukeratzeko irizpideak berriz zehaztea. Hurrengo hautaketa-prozesuetarako, trebakuntza tekniko sendoa eta negozioikuspegia duten langileak kontratatzen has liteke enpresa. Bi gaitasunak dituzten profilak kontratatzen hasteak aukera
intraekintzaile berriak garatzeko aukera erraztuko luke.
 Antolaketa-egitura, lan-prozesuak eta ordainketa-sistemak egokitzea eta berrikuntzarako prest dagoen erakunde batera
bideratzea.
 Erakundeko pertsonek foro profesionaletan idatz eta parte har dezatela sustatzea eta haien aintzatespen profesionala erraztea.
Pertsonei beren garapenak/ikerketak aldizkarietan argitaratzeko aukera ematea ohikoa da konpainietan, kanpoaldearekin
kontaktua izateko aukera ematen die horrek pertsonei, eta izan daitezkeen aukerak identifikatzea errazten du.
 Elkarlaneko sormenean/pentsamenduan trebakuntza ematea, baita sormena sustatzeko tresnetan eta metodologietan,
kudeaketan, teknologietan eta enpresak erakundearen etorkizuneko hazkunderako interes bereziko jotzen dituen sektoreetan
ere.
 Sari-mekanismoak zehaztea eta urtero aintzatespen-saioak antolatzea: Enpresak konpentsazio-eskema bat diseina dezake,
zeinak pertsonak eta erakundea bera sarituko/aintzatetsiko baititu (ekonomikoki eta/edo pizgarri “emozionalekin”).
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4. SUSTATU BERRIKUNTZA ETA EKINTZAILETZA ZURE ENPRESAN
Enpresak intraekintzailetza sustatzeko duen ahalmena areagotzeko, BEHARREZKOA DA PARALELOAN DAUDEN BOST ELEMENTU
LANTZEA ETA ELEMENTU HORIEK ENPRESA BAKOITZERA EGOKITZEA, ez baitago hura sustatzeko ikuspegi bakarra.

Enpresa batek konfiguratzen duen eredu orok erraza, argia eta barneratzen erraza izan behar du:

2. Aukera berriak sortzea sustatuko duten jarduerak sustatzea
 Erakundeko langileek modu independentean lanak/ikerketak egiteko aukera izan dezatela sustatzea.
Enpresak susta lezake erakundeko pertsonek beren lan-jardunaren zati txiki bat interesatzen zaizkien proiektuak garatzeko
erabiltzea, betiere proiektu horiek bat badatoz taldearentzat zehaztutako intraekintzailetza-estrategiarekin.
 Aldian behin gidatutako dinamika parte-hartzaileak egitea.
 Erakundeko alorren artean ezagutzaren kudeaketa eta informazio-trukea erraztea.
 Enpresak erakundeko alorren artean trukea/elkarrizketa sustatu ahala, ezagutzaren kudeaketa ez ezik, hainbat ikuspegi ekartzea
ere erraztuko du.
 Elkarrizketa horietan, bezeroarekin harremana duten erakundeko pertsonek zeregin garrantzitsua dute, merkatuari buruzko
informazio baliotsua ematen baitute, zeina, batzuetan, ez baitute izaten erakundeko beste alor batzuek.
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4. SUSTATU BERRIKUNTZA ETA EKINTZAILETZA ZURE ENPRESAN
Enpresak intraekintzailetza sustatzeko duen ahalmena areagotzeko, BEHARREZKOA DA PARALELOAN DAUDEN BOST ELEMENTU
LANTZEA ETA ELEMENTU HORIEK ENPRESA BAKOITZERA EGOKITZEA, ez baitago hura sustatzeko ikuspegi bakarra.

Enpresa batek konfiguratzen duen eredu orok erraza, argia eta barneratzen erraza izan behar du:

3. Ekimen intraekintzaileak hedatzean sustatzaileari eman beharreko laguntzak zehaztea
 Eguneroko lan-karga arintzea, langileek aukera intraekintzaileari denbora eskaintzeko aukera izan dezaten (ekimenak onartzeko
batzordeari edo enpresari berari erakargarria iruditzen bazaio ekimen hori). Batzuetan, pertsona sustatzaileak dituen ardurak
eta/edo funtzioak direla eta, zaila gerta liteke haren eguneroko lan-karga arintzea. Kasu horietan, ekimena garatzeaz arduratuko
den pertsona bat edo talde bat haren esku jartzeko aukera azter lezake enpresak.
 Horrez gainera, ekintzaileari laguntzeko protokolo bat zehaztu dezake enpresak, zeinak ekintzailearen esku erakundeko zer
gaitasun/baliabide egon litezkeen zehaztuko baitu. Protokolo horien bidez, zenbait enpresa intraekintzailek sustatzaileak arreta
negozioaren funtsezko alderdietan jartzea errazten dute. Laguntza horiek honelakoak izan litezke:
 Ekonomikoak: egin behar diren inbertsioak diruz laguntzea, batez ere ekimenaren lehen urteetan.
 Aholkularitza/laguntza enpresa-kudeaketan: negozioari aparteko baliorik ematen ez dioten administrazio-zereginetan
laguntzea.
 Ekimen berrirako azpiegitura fisikoak uztea lehenengo urteetarako.
 Ekintzailearentzako aholkularitza-batzorde bat jartzea. Enpresak ad hoc aditu-batzordeak sor litzake, aldian behin ekimen
ekintzaileari aholku emateko eta hura baloratzeko, baita kanpo-agenteekiko harremanak errazteko ere.

 Lantalde aldakorren kudeaketa erraztea, ekimen intraekintzailea dagoen unearen arabera.
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4. SUSTATU BERRIKUNTZA ETA EKINTZAILETZA ZURE ENPRESAN
Enpresak intraekintzailetza sustatzeko duen ahalmena areagotzeko, BEHARREZKOA DA PARALELOAN DAUDEN BOST ELEMENTU
LANTZEA ETA ELEMENTU HORIEK ENPRESA BAKOITZERA EGOKITZEA, ez baitago hura sustatzeko ikuspegi bakarra.

Enpresa batek konfiguratzen duen eredu orok erraza, argia eta barneratzen erraza izan behar du:

4. Sustatzaileek sortu diren negozio-/enpresa-ildo berrietan parte hartzeko eredua
Enpresek kontuan har ditzaketen zenbait aukera daude sustatzailea/talde sustatzailea ekimen intraekintzailean sartzeko, ekimena
abian jarri ondoren:
 Ekimenaren sustatzailea/talde sustatzailea lehen kobratzen zuena baino ordainsari handiago baten bidez lotzea.
 Sustatzaileak ekimen intraekintzaileak ekar litzakeen irabazietan parte hartzea erraztea.
 Sustatzaileak konpainia berriaren jabetzan parte hartzea sustatzea (konpainia berria sortzen bada).
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4. SUSTATU BERRIKUNTZA ETA EKINTZAILETZA ZURE ENPRESAN
Enpresak intraekintzailetza sustatzeko duen ahalmena areagotzeko, BEHARREZKOA DA PARALELOAN DAUDEN BOST ELEMENTU
LANTZEA ETA ELEMENTU HORIEK ENPRESA BAKOITZERA EGOKITZEA, ez baitago hura sustatzeko ikuspegi bakarra.

Enpresa batek konfiguratzen duen eredu orok erraza, argia eta barneratzen erraza izan behar du:

5. Itzultzeko metodoak, ekimenek huts egiten badute
Lehenik, ekimen ekintzaileen porrot- eta/edo arrakasta-irizpideak zein diren zehaztu behar luke enpresak.

• Ekimenak taldeari balioa emateko/irabaziak sortzeko gehieneko epe bat emango zaio?
• Gutxieneko errentagarritasunik eska al liteke mota horretako ekimenetan?
• ….
Azkenean uste bada ekimenak huts egin duela, sustatzailearekin nola jokatu behar den zehaztu behar du enpresak (zenbait
konpainiak langileak enpresara itzultzeko kontratu estandarizatuak dituzte, eta beste batzuek ekimen intraekintzailearen
ezaugarrien araberako baldintzak adosten dituzte), enpresari/produktu-lerroari edo zerbitzuari dagokionez eta kontratatu diren
langile berriei dagokienez (inor kontratatu bada).
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Lantoki oso aurrerakoietako 8 ohiturak

#1 IRABAZITIK HELBURURA ETA BALIOETARA

#2. HIERARKIA-PIRAMIDEETATIK TALDE-SAREETARA
#3. ZUZENDARITZATIK LIDERGO SOLIDARIORA
#4. PRESTATZETIK ETA AURRESATETIK PROBATZERA ETA EGOKITZERA
#5. ARAUETATIK ETA KONTROLETIK ASKATASUNERA ETA KONFIANTZARA
#6. AGINPIDE ZENTRALIZATUTIK BANATUTAKO ERABAKI-HARTZERA
#7. SEKRETUTIK ERABATEKO GARDENTASUNERA
#8. LAN-DESKRIBAPENETATIK TALENTUETARA ETA MAISUTZARA
Ekimen hau Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Sailaren
«Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzeko programa» ren bidez
finantzatua dago (2018ko deialdia).

Sari- eta aintzatespen-estrategia batek, langilea motibatzeaz
gainera, urte askoan enpresan geratzeko arrazoi onak ere
eman behar dizkio langileari.
Enpresek helburu izan behar dute langileen eta erakundearen
artean lotura emozional estua sortuko duten sariak ematea.

Ekimen hau Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Sailaren
«Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzeko programa» ren bidez
finantzatua dago (2018ko deialdia).

Enpresarik berritzaileenek eskaintzen
dituzten onuretako batzuk

Aseguruak, Osasuna, Ongizatea
Osasun-asegurua
Hortz-asegurua
Ikusmen-asegurua
Osasunerako aurrezki-kontua (HSA)
Bizi-asegurua
Bizi-aseguru gehigarria
Desgaitasun-asegurua
Lan-istripuetarako asegurua
Osasun mentaleko arreta
Erretiroa: osasuna eta medikuntza
Istripuzko heriotzarako asegurua

Finantzak eta erretiroa
Erretiro-plana
Errendimendu-bonua
Stock-aukerak
Equity pizgarri-plana
Langile gehigarrien konpentsazioa
Karitatezko dohaintzen esleipena
Oporrak eta aisialdia
Gaixoaldiak
Ordaindutako oporrak
Aisialdian egindako borondatezko lana
Doluagatiko baimena

Ekimen hau Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Sailaren
«Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzeko programa» ren bidez
finantzatua dago (2018ko deialdia).

Enpresarik berritzaileenek eskaintzen
dituzten onuretako batzuk
Laguntza profesionala
Dibertsitate-programa
Lanerako prestakuntza
Lanbide-garapena
Onurak eta deskontuak
Langileentzako deskontuak
Doako bazkariak edo aperitiboak
Langileari laguntzeko programa
Gimnasioko bazkide izateko aukera
Bidaia- eta laguntza-txekeak
Pet Friendly Workplace
Telefono mugikorretarako deskontuak
Ekitaldi sozialak
Lege-laguntza

Familia eta gurasotasuna
Amatasun- eta aitatasun-baimena
Etxetik lan egitea
Haurrak adoptatzeko laguntza
Haurren zainketa
Ordutegi murriztua edo malgua
Baimen militarra
Familia-medikuaren baimena
Ordaindu gabeko baimena

Erabiltzaile gehienek lan egin nahi duten enpresen urteko zerrenda, LinkedIn-en arabera:
1. Amazon

11. Spotify

2. Alfabeto

12. Uber

3. Facebook

13. McKinsey & Company

4. Salesforce

14. Adobe

5. Tesla

15. Airbnb

6. Apple

16. Time Warner

7. Comcast NBCUniversal

17. Dell Technologies

8. The Walt Disney Company

18. JPMorgan Chase & Co.

9. Oracle

19. LVMH

10. Netflix

20. IBM

Lurralde-mailako erronkak
"Enpresa-kultura berria" proposamenaren bosgarren urteurrena (Adegi)
Euskal Herriak, leku erakargarria izan dadin, "modu aurreratuan kudeatutako enpresak"
behar ditu, "erakarri nahi den talentuaren mailan daudenak, non langileak kontuan
hartzen baitira, enpresaren parte baitira eta inplikatuak, entzunak eta artatuak sentitzen
baitira".
"Talentuak izan behar du gure hazkundearen protagonista", azpimarratu du Tapiak,
zeinak ziurtatu baitu Euskal Herrian berrikuntza teknologikoaren atalak "oso lan ona egin
duela beti" eta orain "berrikuntzaren atal ukiezin hori" nabarmendu nahi dela, "hark
markatuko baitu aldea".
"Nagusiak" agintzen eta erabakitzen duen "kulturaren" ordez "talde-laneko" kultura bat
izatea da Ekonomia Garapenerako sailburuak egindako beste gomendioetako bat.

Lurralde-mailako erronkak
"Enpresa-kultura berria" proposamenaren bosgarren urteurrena (Adegi)
"Enpresa-kultura berriaren" helburua da "enpresak konfiantzan oinarritutako proiektu
partekatu bihurtzea, non gardentasuna, komunikazioa, elkarrizketa eta langileek
kudeaketan eta emaitzetan parte hartzea baitira oinarri".
“Kultura-eraldaketaren mugimendua“, zeina enpresa ulertzeko modu berri hori baita,
"funtsezkoa izango da beren pertsonentzat erakargarri izan nahi duten konpainien
etorkizuneko arrakastan, behar duten talentua erakartzeko eta mundu global, ezegonkor
eta bizkor aldatzen ari den honen erronkei aurre egiteko".
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«Enpresetan pertsonen talentua eta ikaskuntza sustatzeko programa» ren bidez
finantzatua dago (2018ko deialdia).

