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Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzua Eusko 
Jaurlaritzako Lan eta Enplegu Sailari atxikita 
dago, eta enpresen lehiakortasuna hobetzen 
laguntzea du xede, euren beharretara 
egokitutako eta giza baliabideen kudeaketari 
eta enplegu-politika aktiboei lotutako zerbitzu 
eta programen bidez.

Xede horrekin bat etorrita, Enpresentzako 
Zerbitzuen Zorroaren helburua Lanbide 
enpleguaren eta prestakuntzaren arloetan balio-
erreferente gisa eratzea da, eta, horretarako, 
zerbitzu-eskaintza egokitu, espezializatu eta 
dinamikoa garatuz, enpresentzako elkarrizketa eta 
aholkularitza pertsonalizatuaren bidez, harreman 
arin eta lankidetza egonkorrak sortuko dira.

Hemen aurkezten dugun dokumentuaren 
bidez, Lanbidek garatzen dituen zerbitzu eta 
programetako batzuk hurbildu nahi dizkiogu zure 
enpresari, langileen bitartekaritza-, kontratazio- 
eta gaikuntza-arloetan, eta hori informazioa 
emateko, zalantzak argitzeko, erabakiak hartzen 
laguntzeko eta, azken batean, zerbitzu integral 
bat emateko, giza baliabideen beharra aztertzetik 
hasi eta prestakuntza- eta/edo kontratazio-arloko 
irtenbiderik onenak identifikatzeraino.

Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuak enplegurako 
eskubidea erabat garatzen lagundu nahi du, 
pertsonen enplegagarritasuna sustatuz, eta lan-
merkatu inklusiboa sustatu nahi du, gizarte- eta 
lurralde-kohesioa bultzatzen duena. Ezin da asmo 
horretan aurrera egin gure lurraldean enplegua 
eta aberastasuna sortzen duten enpresekin hitz 
egin eta eurak babestu gabe. Horregatik, Lanbidek 
enpresen premiei aurrea hartu behar die, eta, 
horretarako, lanpostuak betetzeko behar diren 
gaitasunen azterketa, enpleguen aurreikuspenezko 
kudeaketa eta prospekzioa integratu behar ditu.

Lan-merkatuan eragiten eta berori eraldatzen 
duten aldaketa teknologiko, sozial eta ekonomiko 
sakonak enplegu berriak eta lan-ingurune berriak 
eratzen ari dira. Ezinbestekoa da Lanbidek, 
enpresek eta EAEko enplegu-sistemako beste 
eragile batzuek euren beharrak eta estrategiak 
partekatzea, Euskadik XXI. mendearen hurrengo 
hamarkadan dituen erronkei erantzungo dien lan-
merkatua eraiki ahal izateko.

Jaso ezazu agur bero bat eta gure zerbitzu-
konpromisoa.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abuztua.

Gloria Múgica Conde 
Lanbide-Euskal Enplegu  

Zerbitzuaren zuzendari nagusia 
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Europako mugikortasuna
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Enplegu-eskaintzak 

Helburuak

Lanpostuak betetzeko eskakizunetara egokitzen 
diren hautagaitzak lortzea.

Norentzat 
 
Hainbat lanbide-profiletarako eta lanpostutarako 
hautagaitzak bildu behar dituzten enpresak. Zerbi-
tzu horren osagarri, enpresek dirulaguntza, pizgarri 
eta hobariei buruzko aholkularitza ere jaso dezakete, 
erreklutamendua eta hautaketa bideratzeko.

Ezaugarriak

• Zerbitzu malgua, enpresarekin adostekoa.

•  Kanal anitzeko arreta (web, telefono eta/edo 
aurrez aurre).

•  Enplegu-eskaintza zabaltzea Lanbideren 
webgunearen bidez (zerbitzu hori soilik eska 
daiteke).

•  Hautagaien profil profesionala definitzen 
laguntzea.

•  Bitartekaritza, lanpostuan jarduteko balioetsi 
daitezkeen eskakizunen eta/edo alderdien 
arabera.

•  Aurrehautaketa CVren arabera.

•  Enpresak eskatutako hautagai-zerrenda bidaltzea.

• Erantzun arina, 48 ordu baino gutxiagoan. 
 
•  Enpresari eremuak lagatzea, elkarrizketak 

egin ditzan.

•  Hautagaientzako hitzorduak (telefonoz, SMS 
bidez, posta elektronikoz).

Informazioa eta kontaktua

www.lanbide.euskadi.eus  
(Enpresen atala › Eskaintzen alta)  

laneratze@lanbide.eus 
(Eskaintzak aurkezteko moduari 
buruzko zalantzak) 

Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuaren 
enplegu-bulegoak eta zentro laguntzaileak

Esteka interesgarriak

—  Tutoretza-bideoa: nola erregistratu 
enplegu-eskaintza bat 

— Eskaintzaren eskaera

— Enplegu-eskaintza eskatzeko ereduak 

— Enplegu-eskaintzen bilatzailea

Lan-eskaintzak bildu eta kudeatzeko zerbitzua, langabetuei edo landunei buruzko datu-
base zabal batetik abiatuta eta Lanbideren webgunean lan-eskaintza hedatuz.  

Informazio orokorra edo hitzordua  
telefonoz eta/edo aurrez aurre enplegu- 
bulegoetako teknikariekin: 945 160 601

https://www.lanbide.euskadi.eus/lanbide-hasiera/
laneratze@lanbide.eus
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/nola-egin-langile-eskaera-bat/
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/nola-egin-langile-eskaera-bat/
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/EM_CONTROL_ACCESO?LG=E&ML=EMPMEN1&MS=Ba
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/informazioa/eskaintza-eskabidea-eredua/
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/OF_BUSQUEDA_OFERTAS?LG=E&ML=OFEMEN1&MS=Ea%20
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Informazio orokorra edo hitzordua  
telefonoz eta/edo aurrez aurre enplegu- 
bulegoetako teknikariekin: 945 160 601

Helburuak

•  Kontratazioaren aurretik, bitartean eta 
ondoren, Europa barruko lan-mugikortasunari 
buruzko informazioa eta aholkuak ematea 
enpresei.

•  Nazioarteko eskaintzak eta hautaketa-
prozesuetan bitartekari aritzea eta horiek 
kudeatzea, jatorrizko herrialdeetako EURES 
sarearekin lankidetzan. 

Norentzat  

•  Kontratatzeko Europako beste estatu 
batzuetatik datozen pertsonen hautagaitzak 
lortu nahi dituzten enpresak (eskaintzak 
zabaltzea eta hautaketa-prozesuak).

•  Europar Batasunaren (EB), Europako Esparru 
Ekonomikoaren (EEE) eta Suitzaren barruan 
langileen mugikortasunari buruzko informazioa 
edo aholkularitza behar duten enpresak (lan-
legeria, tituluen baliokidetasunak, hizkuntza-
oztopoak, integrazioa).

Ezaugarriak

•  Doako zerbitzua.

• Enpresa bakoitzaren beharretara egokituta.

•  EURES sareko kide diren herrialdeetako 1.000 
profesional baino gehiagoren babesarekin.

•  Europako beste herrialde batzuetatik datozen 
langileak integratzeko finantza-laguntzako 
programak.

Informazioa eta kontaktua

www.lanbide.euskadi.eus/enplegua/-/
informazioa/europan-lanegitea-eures-
sarea/

https://ec.europa.eu/eures/

eures.euskadi@lanbide.eus

(EURESko lurraldeko langileek ahalik 
eta lasterren erantzungo diote zure 
kontsultari)

EURES SAREA: Europako  
mugikortasuna 
Europako herrialdeen arteko lan-mugikortasunari laguntzeko sarea, enplegu-zerbitzu 
publikoek eta beste erakunde publiko eta pribatu batzuek osatua. Aholkularitza 
eskaintzen du, lan-eskaintzak zabaltzen ditu eta nazioarteko hautaketa-prozesuak 
kudeatzen ditu.

https://www.lanbide.euskadi.eus/enplegua/-/informazioa/europan-lanegitea-eures-sarea/
https://www.lanbide.euskadi.eus/enplegua/-/informazioa/europan-lanegitea-eures-sarea/
https://www.lanbide.euskadi.eus/enplegua/-/informazioa/europan-lanegitea-eures-sarea/
https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection
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Enpresentzako lan-aholkularitza 
eta contrat@
Enpresei zuzendutako online aholkularitza-zerbitzua, lan-kontratuei, pizgarriei eta 
hobariei buruzko zalantzak eta kontsultak jasotzen dituena. Gainera, laguntza teknikoa 
eskaintzen du Contrat@ aplikazioaren lan-kontratuak jakinarazteko.

Helburuak

Kontratazioak egitea, beharrei ondoen 
erantzuten diten kontratu motak eta hobariak 
eta pizgarriak hautatuta.

Norentzat  

•   Kontratatzeko asmoa duten eta zalantzak 
argitzeko edo erabakiak hartzeko 
aholkularitza nahi duten enpresak.

•  Kontratatu duten eta kontratazio horren 
berri emango duten enpresak.

 

Ezaugarriak
 
•  Teknikari espezializatuek emandako 

aholkularitza (9.000 kontsulta artatu ziren 
2019an).

•  Kontratu eta hobariei buruzko kontsultak 
azkar eta eraginkortasunez erantzutea 
(erantzunak 24 orduan).

 

• Enpresentzako beste baliabide batzuk:

—  Kontratu-motak ezagutzeko gida 

— Kontratuen eredu autoeditagarriak 

—  Kontratatzeko hobarien eta pizgarrien 
laburpena

— Maiz egiten diren galderak

On line kontsultak

Kontratazioari buruzko zalantzak  
eta kontsultak  eta contrat@:  
On-line aholkularitza 
 
Kontratuen jakinarazpena: 
 contrat@-rako sarbidea
 

Kontratazioari, diru-laguntzei eta hobariei 
buruzko erabakiak hartzeko laguntza

Enplegu Bulegoetako teknikariekin 
aurrez aurre eta/edo telefonoz hitzordua 
eskatzea: 945 160 601

http://apps.lanbide.euskadi.net/apps/AS_CONTRATOS?LG=E
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/informazioa/lan-kontratuak-kontratu-ereduak/
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/informazioa/hobariak/
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/informazioa/hobariak/
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/enpresak-kontratuak1/
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/!EM_ASESORAMIENTO_CAP?LG=E&ML=EMPMEN14
https://www.sepe.es/ccomunicacto/comunicacto/jsp/menuprincipal.jsp?Comunidad=16&Idioma=14
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Enplegua eta desgaitasuna:
enpresentzako aholkularitza
 Enpresei laguntzen dien zerbitzua, desgaitasuna duten pertsonak laneratzeari eta 
lanpostuen % 2 desgaitasuna duten pertsonentzat gordetzeko legezko betebeharrei  
eta neurri alternatiboei dagokienez.

Helburuak

•  Enpresetan % 33ko edo gehiagoko 
desgaitasuna duten pertsonak integratzea.

•  Enpresei orientazioa eta laguntza ematea, 
legezko erreserba-betebeharra betetzen 
laguntzeko, kontratazioaren bidez, bai eta 
salbuespenez ere, ordezko neurrien bidez.

 

Norentzat   

EAEn egoitza soziala edo lantokiak dituzten 50 
langileko edo gehiagoko enpresak.

Ezaugarriak

•       % 2ko erreserba-kuota: urte natural 
bakoitzeko lehen hiruhilekoan, enpresek 
Lanbideri telematikoki jakinarazi behar diote 
desgaitasuna duten pertsonek betetako 
lanpostuen zerrenda (% 2 kuota gorde den 
urteko jakinarazpenerako sarbidea).   

•       Salbuespen-ziurtagiria eta neurri 
alternatiboak: aholkularitza eskatzailerik 
ez dagoelako edo ekoizpen-, antolamendu-, 
teknika- edo ekonomia-arrazoiak daudelako 
kontratazio horiek egitea ezinezkoa dela 
egiaztatzen duten enpresei dago bideratuta, 
eta aholkularitza ematen zaie kontratazio 
bidezko betetzearen ordezko neurriei buruz.

 •       Eskaera telematikoarekin batera, eskatzailerik 
ez dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria eta/
edo desgaitasunen bat duten pertsonen 
kontratazioa zailtzen duten arrazoiei buruzko 
justifikazio-memoria eta proposatutako neurri 
alternatiboak aurkeztuko dira. Salbuespen-
deklarazioak hiru urteko balioa izango du.

• Neurri alternatiboak:

—  Merkataritzako kontratua edo kontratu 
zibila enplegu-zentro berezi batekin edo 
desgaitasuna duen langile autonomo batekin.

— Dohaintza eta babesletza-ekintzak.

— Lan-enklabe bat eratzea.

 

Informazioa eta kontaktua
 
Erreserba-kuotaren inguruko aholkularitza
945 181 310 / 945 062 377 

Informazio orokorra edo hitzordua telefonoz 
eta/edo aurrez aurre enplegu-bulegoetako 
teknikariekin: 945 160 601

empleoydiscapacidad@lanbide.eus

Esteka interesgarriak

— Kuota-jakinarazpena

— Ordezko neurriak

— Maiz egiten diren galderak

— Enplegu-zentro Berezien  Euskal Erregistroa

  

https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/informazioa/desgaitasunen-bat-duten-langileekin-erreserba-kuota-betetzearen-gaineko-urteko-komunikazioa/
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/informazioa/desgaitasunen-bat-duten-langileekin-erreserba-kuota-betetzearen-gaineko-urteko-komunikazioa/
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/informazioa/desgaitasunen-bat-duten-langileekin-erreserba-kuota-betetzearen-gaineko-urteko-komunikazioa/
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/informazioa/salbuespen-adierazpena-eta-hautazko-neurrien-hartzea/
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/informazioa/urteko-komunikazioari-buruzko-ohiko-galderak/
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/enplegu-erakunde-berezien-euskal-erregistroa/
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Enpresei laguntzeko programa, 
desgaitasuna duten langileak sartzeko

•  Aldizkako jarraipena egitea kontratuak 
irauten duen bitartean, eta, beharrezkoa 
denean, modu pertsonalizatuan esku 
hartzea.

•  Laguntza-zerbitzu gisa, ez dago epeen 
mende: pertsonari eta enpresari ematen 
zaien laguntza mailakatua da, eta biziagoa 
izan daiteke lan-harremanaren hasieran, eta 
tarteagoa, beharren arabera.

• Enpresarentzako doako programa da.

•   Gizarte Segurantzarako hobariak eta 
pizgarriak aplikatuko dira.

Informazioa eta kontaktua

Kontsulta espezializatuak:   

945 062 376 /  945 181 310

empleoydiscapacidad@lanbide.eus

Esteka interesgarriak

—  Informazio gehiago Lagundutako 
enpleguaz

—   Desgaitasuna duten pertsonak laneratzeko 
hobariei eta pizgarriei buruzko informazio 
gehiago 

Helburuak

•   Desgaitasuna duten pertsonak eta laneratzeko 
zailtasun bereziak dituztenak EAEko enpresetan 
txertatzea, eta enpresei laguntzea kolektibo hori 
sartzeko prozesuan eta ondorengo garapenean.

•  Enpresei laguntzea lanpostuen % 2ko erreserba-
kuota desgaitasuna duten pertsonentzat 
betetzeko legezko betebeharrean eta, hala 
badagokio, erantzukizun sozial korporatiboaren 
balioetan.

Norentzat  

Plantilletan desgaitasuna duten pertsonak 
sartu nahi dituzten enpresak, lan-merkatu 
inklusiboa sortzen laguntzeko.

Ezaugarriak 
 
•  Enpresari informazioa eman eta laguntzea, 

aldez aurretik, zein den lanpostu egokiena eta 
zein diren lanpostu hori betetzeko gaitasuna 
eta motibazioa duten langileak identifikatzen.

•  Desgaitasuna duten pertsonak banaka eta 
modu pertsonalizatuan prestatzea, langile 
espezializatuen bidez, zereginak modu 
autonomo eta eraginkorrean egiteko.

•  Enpresan laguntza espezializatua jasotzea, 
bai desgaitasuna duen pertsonak, bai harekin 
lan egiten dutenek, lanpostuan behar bezala 
integratzeko eta mantentzeko.

Enplegu Lagundua (IL) aholkularitza eta esku-hartze pertsonalizatuko programa da. 
Horren bidez, profesional espezializatuek enpresei eta desgaitasuna duten pertsonei 
laguntzen diete, integratu eta lana egoki bete dezaten.

 [Europako Gizarte Funtsak kofinantzatua]

https://www.lanbide.euskadi.eus/empresas/-/informacion/empleo-con-apoyo/
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/informazioa/enplegu-lagundua-desgaitasunen-bat-duten-pertsonak-kontratatzea-sustatzeko-neurria/
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/informazioa/enplegu-lagundua-desgaitasunen-bat-duten-pertsonak-kontratatzea-sustatzeko-neurria/
https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/contratos_bonificaciones/eu_def/adjuntos/Incentivos_a_la_inserci%C3%B3n_laboral_personas_con_discapacidad_eus.pdf
https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/contratos_bonificaciones/eu_def/adjuntos/Incentivos_a_la_inserci%C3%B3n_laboral_personas_con_discapacidad_eus.pdf
https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/informacion/contratos_bonificaciones/eu_def/adjuntos/Incentivos_a_la_inserci%C3%B3n_laboral_personas_con_discapacidad_eus.pdf
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Helburuak

Lan-merkatuari buruzko informazio-beharrak 
asetzea, erabakiak behar bezala hartzen 
laguntzeko.

Norentzat    

•  Euren sektoreko enplegu-eskaria ezagutu 
nahi duten enpresak, enpresa-elkarteak eta 
klusterrak.

•  Enplegu-politikak planifikatzen eta/edo 
kudeatzen dituzten erakundeak eta entitateak.

•  Lan-merkatua aztertzeko eta ikertzeko 
erakundeak.

•  Euren enplegagarritasuna eta enplegu-
bilaketa lan-merkatuaren ezaugarrietara 
egokitu nahi duten pertsonak.

Ezaugarriak
 
Pertsonei buruz (enplegu-eskaera), lan-
merkatuaren txostenak sexuaren, adinaren, 
lan-egoeraren, jatorriaren, prestakuntza-
mailaren, esperientziaren eta abarren arabera 
bereizitako informazioa ematen du.

Lan-eskaintzari dagokionez, EAEn egindako 
kontratazioak eta Lanbiden dauden lan-
eskaintzak aztertu ditu. Informazioak honako 

hauek biltzen ditu: eskatutako lan-mota, 
jarduera-sektoreak eta horien kontratazio-
bolumena, kontratu- eta lanaldi-motak, bai 
eta kontratatutako pertsonekin lotutako 
aldagaiak ere.
 
Informazioa eragiketa estatistiko eta 
administrazio-erregistro nagusien arabera 
banatzen da, denbora-tarteak eta intereseko 
aldagaiak hautatuz, eremu hauetan:

•  Enplegu-eskaintzak

• Kontratazioak.

•  Ikasketak amaitu dituztenak lan-bizitzan 
sartzea (LH eta unibertsitateak).

• Lan-merkatuari buruzko txostenak.

• Langabezia.

• Lan-eskatzaileak.

•  OpenTask: Euskadiko enpleguari buruzko 
informazio zehatza eta eguneratua 
biltzeko tresna telematikoa (eskatzaileak).

• Bestelako estatistikak.

Informazioa eta kontaktua

www.lanbide.euskadi.eus/ikerketa-
estatistikak/

Lan-merkatuaren  
txostenak 
EAEko lan-merkatuaren egoerari eta adierazleen bilakaerari buruzko hileko informazioa, 
enplegu-eskaintzari eta -eskaerari dagokienez.

Kontsulta espezializatuak: 945 062 371

 lanmerkatua@lanbide.eus

https://www.lanbide.euskadi.eus/ikerketa-estatistikak/
https://www.lanbide.euskadi.eus/ikerketa-estatistikak/
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Helburuak

•  Informazio kuantitatiboa ematea, enpresetako 
enplegu-eskariaren proiekzioekin, sektore 
ekonomikoen, okupazio-taldeen eta kualifikazio-
beharren arabera.

•   Lanbideetako gaitasun-joerei eta -aldaketei 
buruzko informazio kualitatiboa ematea.

Norentzat  

•   Euren sektoreko enplegu-eskariaren eta 
-eskaintzaren aurreikuspenak ezagutu nahi 
dituzten enpresak, enpresa-elkarteak eta 
klusterrak.

•  Hezkuntza- eta enplegu-politikak planifikatzen 
dituzten erakundeak eta entitateak.

•  Lan-merkatua aztertzeko eta ikertzeko 
erakundeak.

Ezaugarriak

•  Aukera ematen du euskal enpresetako 
lanpostuen eskaria eta langileen eskaintza 
aurreratzeko, bai eta etorkizunean Euskadiko 
lan-merkatuko langile kualifikatuei dagokienez 

egon daitezkeen desorekak identifikatzeko ere, 
okupazioei edo lanbideei, sektore ekonomikoei 
eta kualifikazio-premiei erreparatuta.

 
•  Bilakaerari buruzko datuak: benetakoa eta 

aurreikusia. Serie historikoa 2030era arte. 
Hedatzeko eta ordezkatzeko/ordezkatzeko 
eskaria.

•  Enpleguaren banaketa hautatutako sektorearen 
(32), hautatutako okupazioaren (64) eta LHko 
eta unibertsitateko kualifikazio-eremuaren 
arabera (20), bai eta Europan okupazio 
horretarako aurreikusitako etorkizuneko 
aurreikuspenak ere.

•  Gaitasunen joerak eta aldaketak, antolaketa-
joeretan eta joera teknologiko eta ekonomikoetan 
banatuta.

•  Alderatu nahi diren jarduera-sektorea eta 
lanbideak hauta daitezke.

Informazioa eta kontaktua

www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/
informazioa/futurelan/ 

Kontsulta espezializatuak: 945 062 371

 lanmerkatua@lanbide.eus

Futurelan: Enplegu-
prospektibaren Behatokia 
Euskadiko enpleguari eta lan-joerei buruzko prospektiba-tresna. 

https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/futurelan/
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/futurelan/
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/futurelan/


Zer laguntza 
eskaintzen 

ditu Lanbidek 
kontratatzeko?

Lehen Aukera

30+ programa

Txanda-kontratua

Lan-bizitza eta familia-bizitza  
bateragarri egitea

Investigo programa

Enpleguari eustea trantsizio ekologikoa  
eta digitala hasi duten mikroenpresetan  
eta langile autonomoetan



15

Zer laguntza 
eskaintzen 

ditu Lanbidek 
kontratatzeko?

Lehen Aukera 

Norentzat 
 
Plantillak gaztetzeko beharra duten enpresak.

Ezaugarriak

Enpresak:

•  Kontratuak mugagabeak izan daitezke, edo 
praktikaldikoak, gutxienez 6 hilabetekoak.

•   Lanpostua kontratatutako pertsonaren 
ikasketa- edo prestakuntza-mailari egokitu 
beharko zaio.

•  Kontratuak lanaldi osokoak edo partzialekoak 
(ezarritako lanaldiaren % 70 gutxienez) izan 
daitezke.

•  Kontratazioak azken seihilekoko plantillaren 
batez bestekoarekiko enplegu garbia sortzea 
ekarriko du.

Kontratatu beharreko pertsonak:

•   30 urtekoa baino gazteagoa izatea.

• EAEn bizitzea.

•  Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena 
emanda eta enplegu-eskatzaile gisa alta 
emanda egotea, eta kontratua hasi aurreko 
egunean langabezian egotea.

•   Unibertsitate-titulua, goi-mailako, erdi-
mailako edo oinarrizko lanbide-heziketako 
titulua edo profesionaltasun-ziurtagiria izatea.

•  Gehienez 6 hilabeteko lan-esperientzia izatea 
titulazioarekin lotutako enpleguetan.

Laguntzaren zenbatekoa

12.700 € arte (3.500 € gutxienez), titulazioaren 
eta kontratu motaren arabera (% 10 gehiago 
emakumea bada).

Eskabidea egiteko epea

Urteroko deialdia.

•  EHAAn argitaratzea: 2021/12 /31.

•  Eskabideen epearen hasiera-data: EHAAn 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

• Eskabideen amaiera-data: 2022/10/31.

Informazioa eta kontaktua

Eskaerak eta aholkularitza:   
945 181 327 / 945 181 338

lehenaukera@lanbide.eus
 
Enplegu Bulegoetako teknikariekin 
aurrez aurre eta/edo telefonoz hitzordua 
eskatzea: 945 160 601

Esteka interesgarriak 

— Enpresentzako aurkezpena 

—  Deialdia

— Ohiko galderak

  

Langabezian dauden eta lan-esperientzia txikia duten gazte tituludunak kontratatzea  
sustatzen duen programa.
  

 [Europako Gizarte Funtsak kofinantzatua]

https://www.lanbide.euskadi.eus/contenidos/ayuda_subvencion/benefit_20211220101467315/eu_def/adjuntos/r2022Empresas-e.pdf
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/2022/lak-2022/
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/lehen-aukera-ohiko-galderak-2021/
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30+ programa 
Iraupen luzeko langabezian dauden 30 urtetik gorako pertsonak kontratatzea sustatzen 
duen programa (gutxienez 360 egun langabezian azken 540 egunetan).

Helburuak

•  Azken hilabeteetan langabezian edo iraupen 
laburreko lanetan egon diren eta lan-
esperientzia eta/edo lanbide-kualifikazio 
egokia duten pertsonak enpresetan sartzea.

•  Lan-merkatu inklusiboagoa sustatzea, 
esperientzia dela-eta lortutako gaitasunei 
balioa emanez.

Norentzat   

Plantilla handitzeko prozesuetan dauden 
enpresak, zuzeneko hautaketa egin ondoren 
edo Lanbideren bidez, lan-kualifikazioa 
edo -esperientzia, lan-ingurune berrietara 
egokitzeko gaitasuna eta lan egiteko motibazioa 
duten pertsonak sartu nahi dituztenak.

Ezaugarriak
 
•  Lan-kontratu mugagabea edo aldi baterakoa 

(gutxienez 6 hilabete), lanaldi osokoa edo 
lanaldi partzialekoa, ezarritako lanaldiaren 
% 70etik beherakoa izango ez dena.

•   Kanpoan geratzen dira prestakuntza- eta 
ikaskuntza-kontratuak, finko-etenak, 
ABLEen esku uzteko kontratuak eta familia-
etxeko erregimenaren barruan egindakoak.

•  Beharrezkoa da kontratazioak azken sei-
hilekoan plantillaren batez bestekoarekiko 
enplegu garbia sortu izana.

Laguntzen zenbatekoa

14.150 € arte (gutxienez  2.100 €), titulazioaren 
eta kontratuaren iraupenaren arabera:

a)  %15 gehiago, kontratatutako pertsona emaku-
mea bada edo 45 urte edo gehiago baditu.

b)  % 10 gehiago, kontratatutako pertsonak azken 
urtean amaitu badu LANBIDEn kontratatzeko 
konpromisoa duen prestakuntza-ekintza 
bat (Kontratuak 12 hilabeteko iraupena izan 
beharko du gutxienez, eta lanaldia ezarritako 
lanaldiaren % 70ekoa izango da gutxienez).

d)  % 20 gehiago, kontratuak a) eta b) baldintzak 
betetzen baditu.

Eskabidea egiteko epea

Urteko deialdia.

• EHAAn argitaratze data: 2022/06/22.

• Eskabideen epearen hasiera-data: 2022/06/22.

• Eskabideen amaiera-data: 2022/10/14.

Informazioa eta kontaktua

www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-
/30+programa

Eskaerak eta aholkularitza:   
945 181 309 / 945 181 357

dld@lanbide.eus

Enplegu Bulegoetako teknikariekin aurrez 
aurre eta/edo telefonoz hitzordua eskatzea: 
945 160 601

 [Europako Gizarte Funtsak kofinantzatua]

https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/2022/dldur/
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/30+programa/
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/30+programa/
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Txanda-kontratua

Norentzat 
 
Berrikuntza-prozesuan dauden eta plantilletan 
aldaketa teknologikoetara egokitzeko gaitasuna 
duen talentu gaztea edo lan-bizitzan zehar meta-
tutako ezagutza eta esperientzia ematen duen 45 
urtetik gorako pertsona bat behar duten enpresak.

Ezaugarriak

•  Kontratu mugagabea hasieratik, edo iraupen 
jakinekoa, lanaldi osoko kontratu mugagabe 
bihurtzeko konpromisoarekin.

•  Kontratatu beharreko erreleboko langileak honako 
egoera hauetakoren batean egon behar du:

  a)  30 urtetik beherakoa edo 45 urtetik gorakoa, 
kontratua hasi aurreko egunean langabezian eta 
LANBIDEn inskribatuta eta alta emanda dagoena.

b)  30 urtetik beherakoa edo 45 urtetik gorakoa, 
enpresan iraupen mugatuko kontratua duena. 
Kasu horretan, enpresak, txanda-kontratuaz 
gain, kontratazio gehigarri bat egin beharko 
du, aldi baterako kontratua amaitzeko falta den 
denbora betetzeko kontratazioa, gutxienez.

d)  30 urtetik beherakoa, praktikaldiko edo pres-
takuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua 
duena, edo lanekoak ez diren praktikak egiten 
ari dena, baldin eta erreleboko langile izatera 
igarotzen bada kontratuaren edo lanekoak ez 
diren praktiken indarraldian, edo amaitu eta 
hurrengo egunean.

e)  Enpresako langilea, enpresako langileekin 
txanda-kontratuen bidez erretiro partzialak 
ordezteko akordiorik badago. Kasu horretan, 
ez da adinaren betekizuna aplikatuko, baina 

enpresak kontratazio gehigarri bat egin 
beharko du, gutxienez 3 hilabetekoa, eta, 
nolanahi ere, erreleboko langilearen aurreko 
kontratua amaitzeko falta den denboraz, aldi 
hori 3 hilabetetik gorakoa bada.

Laguntzaren zenbatekoa

8.400 € (% 10 gehiago, kontratatutako erreleboko 
langilea emakumea bada).

Epeak

• EHAAn argitaratzea: 2021/12/31.

•  Deialdia EHAAn argitaratu aurretik hasitako 
kontratuak: hiru hilabete, argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera (2021eko urriaren 19tik aurrera 
egindako kontratuak). 

•  Deialdia EHAAn argitaratu den egunean edo 
ondoren hasitako kontratuak: hiru hilabete, 
txanda-kontratua hasi den egunetik aurrera.

• Eskaerentzako azken data: 2022/10/17.

Informazioa eta kontaktua
 www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_
laguntza/2021/txanda/
 Eskaerak eta aholkularitza:   
945 181 351 / 945 181 348
ayudas.relevo@lanbide.eus

 Esteka interesgarriak

— Maiz egiten diren galderak

— Txanda-kontratuak arautzen dituen araudia

   

Enpresako plantillan erretiro partzial baten zioz, langabe edo jarduneko langile bat txanda-hartzaile 
gisa lanaldi osorako eta mugagabe kontratatzea bultzatzen duen programa.  

 [Europar Batasunak finantzatua NextGenerationEU) 

https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/2021/txanda/
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/2021/txanda/
https://www.lanbide.euskadi.eus/diru-laguntza/-/informazioa/contrato-relevo/
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/2022/txanda/
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Lan-bizitza eta familia-bizitza  
bateragarri egitea 

Norentzat
 
Langileen bizitza pertsonala eta lan-bizitza bate-
ragarri egitea erraztu behar duten enpresak eta 
kooperatiba-sozietateak. 

Ezaugarriak

•   Gutxienez 59 egun naturaleko iraupen jarraitua 
izango du kontratuak.

•   Eszedentziagatiko ordezkapenen kasuan, lanaldia 
ordezkatutako pertsonaren berdina izango da.

•   Murrizketagatiko ordezkapenen kasuan, lanaldia 
murriztutako ehunekoaren baliokidea izango da.

•   Eszedentzia edo lanaldi-murrizketa hartu duena-
ren lanpostua edo ohiko lanaldia gordeko da.

Laguntzaren zenbatekoa

•  % 100 Gizarte Segurantzako kontingentzia 
arruntei dagokien enpresa-kotizazioan. 

—   Besteren konturako langileak kontratatzen dira.

—  Iraupen jakin baterako kontratatutako 
bazkide langileak edo lan-bazkideak Gizarte 
Segurantzako Araubide Orokorrean sartuko 
dira.

•  Gertakari arruntengatiko gutxieneko kotizazio-
oinarriari dagokion zenbatekoaren % 100, 
kooperatiba-sozietateek bazkide langileak edo 
iraupen mugatuko lan-bazkideak kontratatzen 
badituzte, eta horiek LAABn sartuta badaude.

 •  Kontratua ordezkatutako langilearen lanaldia 
baino lanaldi luzeagokoa bada, dirulaguntza 
ordezkapenaren zati proportzionalaren 
baliokidea izango da.

Epeak

• Urte osoan irekita (2022/01/01 2022/12/31).
 Eskabidea ordezkapen-kontratuaren arabera 
aurkeztu behar da: 

—  2 eta 6 hilabete bitarteko iraupen jarraitua 
duten ordezkapenak. 3 hilabete, kontratua 
azkentzen denetik.

—  6 hilabetetik gorako ordezkapenak: eskaera 
bat aurkeztu beharko da kontratuaren 
indarraldiko sei hileko aldi bakoitzeko, 
bakoitzaren muga-egunaren ondorengo 
hiru hilabeteetan.

• EHAAn argitaratze data: 2022/03/31.

Informazioa eta kontaktua

Deialdia

Maiz egiten diren galderak

Informazio orokorra: 945 160 601 

Kontsultak eta eskaerak:
945 181 339 / 945 181 344 / 945 181 349

 
Esteka interesgarria

 —  Concilia +: lana eta bizitza pertsonala 
bateragarri egiteari buruzko aholkularitza-
webgunea

Langabezian dauden pertsonak kontratatzea sustatzen duen programa, seme-alabak, 
mendekotasuna duten senideak edo osasun-egoera oso larrian daudenak zaintzeko eszedentzia 
duten pertsonak ordezteko. Halaber, lanaldi partzialeko kontratu baten lanaldia luzatzea  
sustatzen du, inguruabar berak gertatzen badira.

https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/2021/bateragarri_2021/
https://www.lanbide.euskadi.eus/diru-laguntza/-/informazioa/lana-bateragarri-egiteko-laguntzak_eusk/
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/lana-bateragarri-egiteko-laguntzak_eusk/
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/lana-bateragarri-egiteko-laguntzak_eusk/
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/informazioa/lana-bateragarri-egiteko-laguntzak_eusk/
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Investigo programa 

Helburua
 
I+G+Bko ikertzaile, teknologo, teknikari eta beste 
profil profesional batzuetako gazteak kontratatzen 
lagundu nahi da, baita, egoki denean, ikerkuntzan 
laguntzeko langileak ere, Europar Batasunak 
(Nextgeneration EU) finantzatutako Suspertze, 
Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Norentzat

Jakintzak ikertu eta zabaltzeko erakundeak, 
unibertsitate publikoak, zentro teknologikoak, parke 
zientifiko eta teknologikoak, zuzenbide pribatuari 
lotutako erakunde publikoak, irabazi-asmorik 
gabeko erakunde pribatuak, eta sektore publiko edo 
pribatuko ikerketa eta berrikuntzan inbertitzen ari 
diren enpresak. EAEn izan behar dute egoitza soziala 
eta fiskala.

Ezaugarriak

Enpresak

•  Diruz lagun daitezkeen ekintzak, ahal dela, honako 
arlo hauetako lanbideetan garatuko dira: osasuna, 
trantsizio ekologikoa, ekonomia berdea (energia 
berriztagarriak, uren eta hondakinen tratamendua 
eta nekazaritzako elikagaien industria), zerbitzuen 
digitalizazioa eta «data science».

•  Enplegu-eskaintzak Lanbideren bitartekaritza-
sistemaren bidez kudeatu beharko dira.

•    Ezin izango dira kontratatu entitate, enpresa edo 
enpresa-talde berean aurreko 6 hilabeteetan 
edozein motatako ikerketa-lanpostuak bete 
dituzten gazteak.

•   Indarreko legeriaren arabera ekintza bakoitzaren 
inguruabar zehatzetara hobekien egokitzen den 
modalitatean egingo dira kontratuak. Kontratuen 
iraupena 12 hilabetekoa izango da gutxienez.

•    Dirulaguntzaren iraupena bi urtekoa izango da 
gehienez. 

 •  Kontratuak lanaldi osokoak izan beharko dira.

•   Kontratatutako pertsonek «Programa Investigo» 
izenekoaren barruan entitate eta zentro onuradunen 
eskumenekoak diren eginkizunak, zereginak eta 
ikerketa- eta berrikuntza-ekimenak garatu beharko 
dituzte.

Kontratatuko diren pertsonak

•  16 urte baino gehiago eta 30 baino gutxiago izatea.

•  EAEn bizitzea.

•  Langabea izatea eta Lanbiden alta emanda egotea 
enplegu-eskatzaile gisa.

•  Formalizatzen den kontratu-modalitaterako 
eskatzen diren baldintzak betetzea.

•  Ikerketa-proiektuak egiteko gai izatea, ikertzaile, 
teknikari eta I+G+Bko beste profil profesional 
batzuetakoa izanik.

Laguntzen zenbatekoa

A modulua: 22.405,94 euro pertsona eta urte 
bakoitzeko (Gizarte Segurantzako 9tik 5erako —biak 
barne  — kotizazio-taldeetako kontratuak izango dira). 

B modulua: 33.108,92 euro pertsona eta urte 
bakoitzeko (Gizarte Segurantzako 4tik 1erako —biak 
barne  — kotizazio-taldeetako kontratuak izango dira). 

Eskaerak egiteko epea

•  Eskaerak aurkezteko lehen eguna: 2022/02/01.

•  Eskaerak aurkezteko azken eguna: 2023/10/31.

Informazioa eta kontaktua

Deialdia
 
945 160 601

servicio.Fomento@lanbide.eus 

I+G+Bko ikertzaile edo profesional gazteak kontratatzea bultzatzen duen programa.

[Europako Gizarte Funtsak kofinantzatua NextGenerationEU]

Berreskuratze, Eraldaketa 
eta Erresilientzia Plana

http://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/2021/iker-2022/
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Enpleguari eustea trantsizio ekologikoa  
eta digitala hasi duten mikroenpresetan  
eta langile autonomoetan 
Trantsizio ekologiko eta digitala hasi duten mikroenpresen eta langile autonomoen 
jarduera ekonomikoaren eta enpleguaren jarraitutasuna laguntzeko programa.

Helburuak

Trantsizio ekologikoa eta digitala hasten 
ari diren enpresen enpleguari eta jarduera 
ekonomikoari eustea, modernizazioa, 
digitalizazioa, deskarbonizazioa eta 
erresilientzia gaitasuna erraztuz, Europar 
Batasunak (Nextgeneration EU) finantzatutako 
Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia 
Planaren esparruan.

Norentzat   

Mikroenpresak (edozein dela haien forma 
juridikoa) eta langile autonomoak, trantsizio 
ekologiko eta digitalerako inbertsioak egin eta 
ordaindu badituzte.

Ezaugarriak
 

•  Jarduera garatzea eta, gutxienez, lantoki bat 
izatea Euskal Autonomia Erkidegoan.

•    10 soldatapeko langile edo bazkide langile edo 
lan-bazkide baino gutxiago izatea.

•  Gehienez ere bi milioi euroko lan-bolumena.

Diruz lagundu daitezkeen bi ildoetako 
edozeinetan egindako inbertsioaren gutxieneko 
zenbatekoa 600 eurokoa izango da (BEZik gabe), 
eta 2021eko urtarrilaren 1etik dirulaguntzaren 
eskabidea aurkezten den egunera bitartean 
egina eta ordaindua izan beharko du.

Trantsizio ekologikorako inbertsioen kasuan, 
inbertsioa honako hauetan egin behar izango da: 
energia aurrezteko eta energia-eraginkortasuneko 
neurriak ezartzeko obrak eta instalazioak, energia 
ez-kutsagarrien eta berriztagarrien instalazioak, 
jarduerarako ekipamendu energetikoki 

eraginkorra, klimatizazio-ekipo eraginkorrak, 
ingurumen-ziurtagiriak, enpresa-jarduerari edo 
jarduera profesionalari zuzenean eta esklusiboki 
lotutako garraio-elementu elektriko edo hibrido 
entxufagarriak, ekonomia zirkularreko aukerak 
eta biodibertsitatea lehengoratzeko proiektuen 
ezarpena.

Trantsizio digitalerako inbertsioen kasuan, 
inbertsioa honako hauetan egin behar izango 
da: ekipo informatikoak, aplikazio informatikoak 
eta softwarea, hari gabeko konektibitatearen 
inbertsioak, enpresaren digitalizazioan aurrera 
egiteko aukera teknologikoen ezarpena edo 
merkaturatze-sistemak abian jartzeko edo 
hobetzeko sorkuntza, garapen eta ezarpena.

Laguntza emateko ebazpena jakinarazten denetik 
sei hilabete igaro ondoren, erakunde onuradunek 
enpleguari eusten diotela egiaztatu beharko dute.

Laguntzen zenbatekoa

5.000 euro mikroenpresa edo banakako 
enpresaburu autonomo bakoitzeko.

Behin bakarrik jaso daiteke dirulaguntza, eta 
programaren bi inbertsio-lerroetako batean. 

Eskaerak egiteko epea

2022/02/14tik 2023/05/31ra bitartean

Deialdia 

945 141 800
ayudaslanbide@camaradealava.com

944 147 579
ayudaslanbide@camarabilbao.com

943 502 018
ayudaslanbide@camaragipuzkoa.com 

 [Europar Batasunak finantzatua NextGenerationEU) 

Berreskuratze, Eraldaketa 
eta Erresilientzia Plana

https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/2022/colvu/
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eta haien prestakuntza  
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Enpresentzako 
prestakuntza-aholkularitza

Helburuak 

Enpresako langileen kualifikazio- eta egiaztapen-
maila hobetzea, pertsonen, enpresaren eta 
jarduera ekonomikoko sektoreen kualifikazio-
premiei erantzunez, nahi diren profil profesionalak 
lortuz eta giza baliabideen kostuak ekonomizatuz.

Norentzat 
 
Langileen kualifikazio-maila hobetu behar 
duten enpresak, euren egiaztapena sustatuz, 
prestakuntzaren edo esperientziaren 
aitorpenaren bidez.

Ezaugarriak

•  Aholkularitza pertsonalizatuko zerbitzua. 
Langileen profilak aztertzen dira (prestakuntza, 
esperientzia, ikaskuntzak eta abar), lanpostuen 
egungo edo etorkizuneko eskakizunei dagokienez, 
plantillaren lanbide- eta prestakuntza-ondarea 
kapitalizatzeko. 

Ondoren, lan-esperientziaren bidez lortutako 
gaitasunen prestakuntzaren eta/edo 
egiaztapenaren bidez, langileek lanpostuari 
lotutako kualifikazioen egiaztapena osatu ahal 
izango dute.

•  Enpresako langileentzako prestakuntza-
plana definitzen laguntzea, prestakuntza-
ekintzak edo gaitasunak egiaztatzeko 
ekintzak planifikatzeko, enpresaren eta 
berorren beharren ezagutzan oinarrituta.

Informazioa eta kontaktua

areadeformacion@lanbide.eus 
(Sartu gaian: enpresentzako prestakuntza-
aholkularitza)

Esteka interesgarria 

— Informazio gehiago

 

Enpresentzako aholkularitza pertsonalizatuko zerbitzua, enpresen beharretara eta 
erronketara egokitutako prestakuntza-ekintzen edo gaitasunak egiaztatzeko prozesuen 
plangintza eta programazioa errazten duena.
  

https://www.lanbide.euskadi.eus/prestakuntza/-/informazioa/enpresetarako-informazioa/
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Enpresentzako 
prestakuntza-aholkularitza

Prestakuntzarako ekintza  
estrategikoak enpresan
Enpresaren proiektuarekin lotutako eta beharren diagnostikoan oinarritutako 
prestakuntza-ekintza estrategikoak garatzeko laguntza ekonomikoak

Helburuak

Langileen gaitasunak eta kualifikazioak 
hobetzeko prestakuntza-planak egitea 
enpresan, enpresek lehiakorrak izateko 
aurre egin behar dieten ezagutza-erronkekin 
bat etorriz. 

Norentzat    

•  35 langile edo gehiago dituzten enpresak. 
Salbuespen gisa, kopuru horretara iristen 
ez diren enpresak.

•  Guztira 50 langile edo gehiago dituzten 
enpresa-taldeak.

Ezaugarriak
 
Prestakuntza-ekintzak:

•  Enpresaren Prestakuntza Planaren parte 
dira.

•  Gutxienez 6 orduko iraupena eta gehienez 
270 ordukoa parte-hartzaile bakoitzeko.

• Presentziala, teleprestakuntza edo mistoa.

•  Profesionaltasun-ziurtagiriak    lortzeko 
prestakuntzaren kasuan, Profesionaltasun-
ziurtagiriak arautzeko urtarrilaren 18ko 
34/2008 Errege Dekretuaren 20. artikuluan 
xedaturiko eskakizunak bete behar dituzte 
parte-hartzaileek.

Laguntzaren zenbatekoa

•  Ordu kopurua bider parte-hartzaile kopurua 
bider prestakuntza-moduluaren zenbatekoa 
egitean zehazten da.

•  Gehieneko zenbatekoak ez du gaindituko 
enpresak EAEn duen lanbide-heziketako 
kuotaren urteko zenbatekoa bider 1,5, 250 
langile edo gehiagoko enpresetan, edo bider 
5, 250 langile baino gehiagoko enpresetan.

Epeak

•  EHAAn argitaratzea: 2022/08/29.

•  Eskaera egiteko epeak: 2022/08/30tik 
2022/09/29ra.

Informazioa eta kontaktua

Informazio orokorra: 945 160 601

areadeformacion@lanbide.eus
(Sartu gaian: ekintza estrategikoak)  

Esteka interesgarria 

— Deialdia

  

 [Europako Gizarte Funtsak kofinantzatua]

https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/2021/hobetuz/
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Helburuak

•  Langileek eskuratutako gaitasunak enpresen 
beharretara egokitzen laguntzea.

•  Pertsonei lanbide-kualifikazioa —lanbide-hezi-
keta edo profesionaltasun-ziurtagiria— lortzeko 
aukera ematea, enpresako lan-jarduera eta 
ikastetxeko prestakuntza txandakatuz.

 
 Norentzat 

Kontratatu nahi eta pertsonei enpresa-beharretara 
egokituko den ikaskuntza praktikoa eskaini nahi 
dieten enpresak, erreklutamendu-, hautaketa- eta 
hasierako prestakuntza-prozesuak optimizatzeko.

Ezaugarriak

•  Gutxienez urtebeteko prestakuntza- eta 
ikaskuntza-kontratua formalizatzea honako 
hauekin:

—  Hezkuntza Sailak ikasten ari diren heziketa-
zikloaren prestakuntza proiektu dual bihurtzeko 
baimena eman dien ikasleak.

—  Lanbidek lanarekin txandakatutako ikasten ari 
diren profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzeko 
prestakuntza-proiektu bat onartu dien ikasleak.

 
•  Kontratatuko diren pertsonek bete beharreko 

baldintzak: 
—  16 eta 30 urte bitarteko gazteak, langabezian 

daudenak, Lanbiden enplegu-eskatzaile gisa 
izena emanda daudenak eta praktikaldiko 
kontratu bat egiteko gaitasun profesionalik 
ez dutenak.

 

—  Ez da adina kontuan hartuko desgaitasuna du-
ten pertsonen kasuan edo laneratze-enpresek 
bazterketa-arriskuan dauden pertsonak kon-
tratatzen dituztenean.

•  Enpresak tutore bat izendatzen du, lanbide-
kualifikazio edo -esperientzia egokia duena.

•   Lanaldiaren % 75 benetako lanean emango da, 
eta % 25, prestakuntzan, kontratuaren lehen 
urtean (% 85 eta % 15, bigarren eta hirugarren 
urteetan).

Laguntzaren zenbatekoa

•  2.000 € gehienez, kontratuko urte bakoitzeko. 
Gutxienez urte bat, eta, gehienez, 3 urte.

•  250 langile baino gutxiago dituzten enpresetan, 
% 100 murriztuko da Gizarte Segurantza, edo 
% 75, handiagoa bada.

Epeak

•  Eskabideak aurkeztea 2021/05/26tik 
2030/12/31era.

•  Dirulaguntzaren eskaera*: hilabetea kontratua 
hasten denetik (*Lan-F aplikazioaren bidez egiten da).

Informazioa eta kontaktua

www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/hezibi-
programa/ 

HEZIBI: gazteek prestakuntza  
eta lana txandakatzea   
Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak egitea sustatzen duen programa, enpresari 
dirulaguntza emanez, eskuratutako gaitasunak prestakuntzaren bidez enpresaren beharretara 
egokitzen lagunduz, lan-jarduerarekin txandakatuta.

Kontsulta teknikoak: 945 062 398 / 944 985 710 
943 596 206

areadeformacion@lanbide.eus 
(Sartu gaian: HEZIBI)

Esteka interesgarria 

— Deialdia

https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/hezibi-programa/
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/hezibi-programa/
https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/hezibi-enpresa/
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HEZIBI: gazteek prestakuntza  
eta lana txandakatzea   

Kontratazio-konpromisodun  
norberaren araberako prestakuntza

 
Prestakuntza-ekintza espezializatuak, enpresak sortutako lanpostuen premietara 
egokituak,% 100eko dirulaguntza jaso dutenak, ondoren prestakuntza jaso duten 
pertsonetako batzuk enpresetan sartzeko. 

Helburuak

Enpresen langile-beharrak asetzea, plantillan 
sartu beharreko hautagaien neurrira egindako 
prestakuntzaren bidez. 

Norentzat   

Enpresa- edo sektore-beharren arabera 
prestatutako langileak behar dituzten enpresak. 
Prestakuntza-erakundeek eta beste erakunde 
batzuek ere eska dezakete, hala nola enpresa-
elkarteek.

Ezaugarriak
 
•  Enpresak bere baliabideekin edo 

azpikontratatutako baliabideekin eman 
dezake prestakuntza.

•  Ikasleak Lanbiden izena emanda daude, eta 
gehienak langabezian.

•  Egiaztatu izana ez dagoela behar beste 
pertsona kualifikatu Lanbiden inskribatuta, 
enpresak eskatutako gaitasunak dituztenak 
eta langabezian daudenak.

•  Enpresak prestakuntza-ekintza amaitu eta 
hurrengo 3 hilabeteetan prestakuntza-ekintza 
amaitzen dutenen % 50 kontratatu behar du, 
gutxienez.

•  Kontratua mugagabea izango da, ahal dela.

•  Iraupena: gutxienez 6 hilabete, lanaldi osokoa 
bada, eta 12 hilabete, lanaldi erdikoa bada.

Laguntzaren zenbatekoa 

Prestakuntza % 100 diruz lagundua.  

Epeak

•  EHAAn argitaratzea: 2021/12/31.

•  Eskaera egiteko epeak: 2022/01/01tik 
2022/10/14ra.

Informazioa eta kontaktua

Enplegu Bulegoetako teknikariekin  
aurrez aurre eta/edo telefonoz hitzordua 
eskatzea: 945 160 601 

areadeformacion@lanbide.eus 
(Sartu gaian: kontratazio-konpromisoa).
 
*   Prestakuntza-ekintzak Lan-F aplikazioaren  

bidez eskatzen dira

Esteka interesgarria 

—  Deialdia
  

 [Europako Gizarte Funtsak kofinantzatua]

https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/2021/2022-urtean-kontratazio-konpromisodun-prestakuntza-ekintzak-egiteko-dirulaguntzen-deialdia-lehentasunez-langabeei-zuzendutakoa/


26

Helburuak

•  Enpresetan erreklutamendu-, hautaketa- eta 
hasierako prestakuntza-prozesuak hobetzea.

•  Esperientzia profesional txikia edo batere 
esperientziarik ez duten langabeen enplega-
garritasuna hobetzea.

 Norentzat
 
Kontratazio-premiak dituzten enpresak, 
baldin eta, kontratatu aurretik, esperientziarik 
gabeko pertsonen jarduna ezagutu nahi badute, 
baina pertsonok kualifikazio bat badute edo 
prestakuntza-programetan parte hartzen badute.

Ezaugarriak

•    18 eta 25 urte bitarteko langabeak, hezkuntza- 
arloan edo lan-arloan lanbide-prestakuntza  
dutenak, edo Lanbidek baimendutako prestakun- 
tza-programetan parte hartzen duten langabeak, 
adin-mugarik gabe, esperientziarik gabe edo  
3 hilabete baino gutxiagoko esperientziarekin.

•  Praktikak enpresen lantokietan egiten dira, 
tutore batek zuzenduta eta ikuskatuta, eta 6 
hilabetetik 9 hilabetera bitarteko iraupena 
izango dute.

•  Enpresek eta gazteek praktikak deskribatuko 
dituen akordioa sinatu aurretik, enpresek 
hitzarmen bat sinatu beharko dute Lanbiderekin 
praktikak egiteko, eta, horren bidez, lanekoak ez 
diren praktiken programa aurkeztuko dute.

•  Pertsonek laguntza-beka bat jasoko 
dute (gutxienez OAEAParen –ondorio 
askotarako errenta-adierazle publikoa– 
% 80) eta, praktikak amaitzean, ziurtagiri 
bat eskuratuko dute. Halaber, Gizarte 
Segurantzako Erregimen Orokorrean alta 
emanda egongo dira.

•  Lanekoak ez diren praktikak egin diren 
enpresetan lan-kontratuak eginez burutu 
ahal izango dira. Era berean, kontratuek 
kontratazioari laguntzeko neurriak 
(kontratazio-konpromisoa duten lankidetza-
hitzarmenak) edo enplegua sustatzeko 
programak (Lehen Aukera edo 30+ 
programa) eskuratu ahal izango dituzte.

Informazioa eta kontaktua

Informazio orokorra edo hitzordua 
telefonoz eta/edo aurrez aurre enplegu-
bulegoetako teknikariekin: 945 160 601

areadeformacion@lanbide.eus 
(Sartu gaian: lanekoak ez diren lanbide-
praktikak enpresan)  

*  Prestakuntza-ekintzak Lan-F aplikazioaren bidez 
eskatzen dira

Esteka interesgarriak

— Hitzarmenen gaineko informazioa

— Praktikak tituludun gazteekin

 

Lan-esperientziarik gabekoentzako 
praktikak enpresan    
Hitzarmenak enpresekin, praktikaren xede den jardueran edo lanpostuan esperientzia  
profesional txikia edo batere esperientziarik ez duten pertsonen praktikak bultzatzeko.

https://www.lanbide.euskadi.eus/prestakuntza/-/informazioa/enpresetarako-informazioa/
https://www.lanbide.euskadi.eus/enpresak/-/informazioa/gazte-tituludunentzako-enpresako-pratikak/
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Lan-esperientziarik gabekoentzako 
praktikak enpresan    

Jarduneko langileentzako  
ikastaroen eskaintza

 
kualifikazio-mailatara bideratuak, oinarrizko gaitasunetatik goi-mailako kualifikaziora arte,  
online eta aurrez aurreko modalitatean.
 

Helburuak

•  Langileak eta enpresak ezagutzaren gizartera 
egokitzen laguntzea, langileen etengabeko 
lanbide-trebakuntzaren bidez.

•  Enpresei langile kualifikatuagoak ematea, 
lanbide bat hobeto bete ahal izan dezaten, eta 
oinarrizko gaitasunak, zeharkakoak eta gaitasun 
tekniko profesionalak areagotu ditzaten.

Norentzat    

•   Konpetentziak handitu, langileak zeregin eta 
erantzukizun berrietarako gaitu nahi dituzten 
EAEko enpresak.

•  EAEko enpresetako jarduneko langileak, 
bai eta EAEn bizi diren autonomoak ere, 
gaitasunak handitu edo lanbide-kualifikazioa 
lortu nahi dutenak. Prestakuntza-planaren  
% 30 arte langabezian daudenek ere parte 
har dezakete.

 

Ezaugarriak
 
   •  Doako ikastaroak, horiek egiteko behar den 

materiala barne.

   •  Lanbidek homologatutako zentroek emandako 
ikastaroak.

   •  Lanbiden ofizialki erregistratutako diplomak 
lortzen dira, eta profesionaltasun-ziurtagiriak 
ekar ditzakete, ikasturtea amaitzean ebaluazio 
positiboa lortu ondoren.

 • Presentziala eta teleprestakuntza.

   •  Urtean zehar hiru lurralde historikoetako 
herrietan emandako ikastaroak, parte-
hartzea errazteko.

   •  Ikastaroen bilatzaile bat dago Lanbideren 
webgunean.

   •  Sektore batean lan-esperientzia zabala badu 
langileak, baina ez badu egiaztagiri ofizialik,  
Lanbide-gaitasunak aitortzeko, ebaluatzeko 
eta egiaztatzeko prozesuaren bidez lor dezake 
egiaztagiri ofizial hori.

Informazioa eta kontaktua

Informazio orokorra: 945 160 601

areadeformacion@lanbide.eus
(Sartu gaian: Jardunean langileentzakoa) 

Esteka interesgarriak

— Ikastaro-bilatzailea

—  Prestakuntzan laguntzen duten  
zentroen direktorioa

—  Zure enpresaren prestakuntzari  
hobariak ematea Gizarte Segurantzari  
ordaintzen dizkiozun kuotetan 

  

 [Europako Gizarte Funtsak kofinantzatua]

https://www.lanbide.euskadi.eus/prestakuntza/-/informazioa/zer-dira-profesionaltasun-ziurtagiriak/
https://www.lanbide.euskadi.eus/prestakuntza/-/informazioa/esperientzia-aitortzea/
https://www.lanbide.euskadi.eus/prestakuntza/-/informazioa/esperientzia-aitortzea/
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/FR_BUSQUEDA_CURSOS?LG=E&ML=FORMEN1
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/FR_CENTROS_BUS?LG=E&ML=FORMEN2&MS=Ffa
https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/FR_CENTROS_BUS?LG=E&ML=FORMEN2&MS=Ffa
https://www.fundae.es/empresas/eu/home
https://www.fundae.es/empresas/eu/home
https://www.fundae.es/empresas/eu/home
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Helburuak

•  Aurrez kualifikatutako emakume hautagaiak 
izatea enpresetako lanpostuetan, plantilletan 
aniztasuna sustatuz. 

•  Kualifikatu berri diren emakumeek betetako 
lanpostuen zati baten kosturako dirulaguntza 
partziala lortzea. 

•  Emakume langabeen enplegagarritasuna 
areagotzea, parte hartze handiagoa izan dezaten 
maskulinizatuta dauden eta lan-prekarietate 
txikiagoa duten jarduera-sektoreetan. 

Norentzat    

Plantillan emakumeak sar ditzaketen edo sartu 
nahi dituzten enpresak; horrela, plantillan 
genero-aniztasuna areagotu ahal izango dute, 
eta beren erantzukizun sozial korporatiboan ere 
lagunduko dute.

Ezaugarriak

Programak hiru jarduera ditu: 

•  Prestakuntza-ekintzak, emakumeek ordezkaritza 
txikia duten lanak egiteko kualifikatu daitezen. 
Prestakuntza hori enpresa kontratatzaileak edo 
prestakuntza-erakunde batek egin dezake.

•  Inguruko enpresetan enplegu-aukerak aztertzeko 
jarduerak, prestakuntza ematen duen erakundeak 
eginak. 

•   Emakume kualifikatu bakoitzari egiten zaion 6 
hilabeteko lanaldi osoko kontratu bakoitzeko: 8.000 
euroko dirulaguntza. Eskaera enpresa kontrata- 
tzaileak egin behar du, kontratu bakoitzeko bat. 

 
 Laguntzaren zenbatekoa

•  Prestakuntza-ekintzak: Parte-hartzaile bakoitzeko 
eta prestakuntza-orduen araberako kostua, deialdi 
honetako I. eranskinean (Espezialitate programaga-
rriak) aurreikusitako modulu ekonomikoak aintzat 
hartuta. 

•  Azterketa eta parte-hartzearen sustapena: 3.600 €.

•  Lan-kontratuak: 8.000 euro, 6 hilabeteko lanaldi 
osoko kontratu bakoitzeko.

Epeak

•  EHAAn argitaratzea: 2021/12/31.

•  Eskaera egiteko epeak: 2022/01/01tik 
2022/10/14ra

•  Kontratazioa: hilabete, lan-kontratua hasi eta 
hurrengo egunetik kontatuta -2023/10/13.

Informazioa eta kontaktua

Informazio orokorra: 945 160 601

areadeformacion@lanbide.eus 
(Sartu gaian: Emakumeak sektore 
maskulinizatuetan)
 

Esteka interesgarriak

— Deialdia

 

Emakume langabeen prestakuntza  
eta kontratazioa jarduera-sektore  
maskulinizatuetan    
Programa bat da, emakumeak gutxi ordezkatuta dauden jarduera-sektoreetan emakume  
langabeak kontratatzeko asmoz prestakuntza-ekintzak, lan-aukeren prospekzioa eta  
dirulaguntzak konbinatzen dituena. 

 [Europako Gizarte Funtsak kofinantzatua]

https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/2022/mdom/1/
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Emakume langabeen prestakuntza  
eta kontratazioa jarduera-sektore  
maskulinizatuetan    

- Lana bilatzen ari den biztanleria aktiboa, edo
- Bereziki ahulak diren kolektiboak

•  Bakarrik hartu ahal izango dute parte prestakuntza-
ekintzari dagokion Gaitasun-Atala egiaztatuta ez 
daukaten pertsonek.

•    Prestakuntza-ekintzak bideratuko dira, era berean, 
aldi baterako enplegu erregulazioko egoeran (ABEEE) 
dauden pertsona gehien dituzten sektoreetara.

•    Enpresek, enpresa-taldeek eta irabazi asmorik 
gabeko erakundeek azpikontratatzeko eta haien 
proiektuak bideratzeko aukera izango dute, 
prestakuntza-erakundeen bidez.

•    Prestakuntza-ekintzek 30 eta 60 ordu arteko iraupena 
izango dute, eta presentzialak izango dira.

•    Prestakuntzaren helburua gaitasuna egiaztatzea da, 
“lan-esperientziaren bidez edo prestakuntza-bide 
ez-formalen bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak 
ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozedura” bidez.

Laguntzaren zenbatekoa
Prestakuntza diruz lagunduta dago % 100ean.

Epeak

•  EHAAn argitaratzea: 2022/04/13.
•   Eskaera egiteko epeak: hilabete 1. (2022/04/14tik 

2022/05/13ra).
•   Ekintzak dirulaguntza eman ondoren hasiko dira,  

eta 2022/12/31 baino lehen bukatuko dira. 

Informazioa eta kontaktua

Informazio orokorra: 945 160 601
areadeformacion@lanbide.eus
(Sartu gaian: Reskilling eta Upskilling)

 Esteka interesgarriak

Deialdia (sektore estrategikoak  
deialdian kontsultatu) 

Helburuak  
•  Jardunean dauden langileak prestatu edo 

gaitzea, lanbide-gaitasunak berritzeko edo beste 
gaitasun berri batzuk lortzeko, kasu bakoitzari 
dagokion sektorearen edo enpresaren esparruan.

•  Prestakuntzarako eta, hala badagokio, 
laguntza emateko proposamenak egitea, 
lan-esperientziaren bidez lortutako gaitasun 
profesionalak egiaztatzeko. Proposamen horiek 
sektore estrategikoetan, pertsonen zaintzan eta 
trantsizio berdean lana bilatzen ari den biztanleria 
aktiboari zuzenduta daude.

Norentzat

Entitateek eta/edo enpresek jaso ditzakete laguntzak, 
baldin eta prestakuntza edo, hala badagokio, laguntza 
emateko proiektuak aurkezten badituzte, lan-espe-
rientziaren bidez lortutako gaitasunak egiaztatzeko 
helburuarekin. 

 a) Enpresak 
b)  Enpresa-taldeak, partzuergoak, organismoak 

eta edozein dimentsiotako enpresak ordezkatzen 
edo biltzen dituzten entitate sektorialak.

c) Irabazi asmorik gabeko entitateak.
d)  Eskatzen diren prestakuntza-espezialitateak 

emateko izena eman duten prestakuntza-
erakundeak, pribatuak zein publikoak.

Ezaugarriak

•  Profesionaltasun-ziurtagiriekin lotutako  
edukiak dituzten prestakuntza-proiektuak, 
gaitasunak egiaztatzeko aukera ematen 
dutenak.

• Prestakuntzaren hartzaileak:
-  Lan-harreman baten bidez enpresekin lotuta 

dauden langileak, edo

Reskilling eta Upskilling prestakuntza-ekintzak,  
sektore estrategikoetan langileak eta lana bilatzen ari  
diren pertsonak gaitzeko eta haien prestakuntza  
eguneratzeko
Prestakuntza-ekintzak lotuta daude sektore estrategikoetako kualifikazio profesionalekin, pertsonak 
eta despopulatzeko arriskuan dauden eremuak zaintzearekin, eta gaitasun profesionalak ebaluatzeko 
eta egiaztatzeko laguntzarekin.
 [Europar Batasunak finantzatua – NextGenerationEU, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan]

Berreskuratze, Eraldaketa 
eta Erresilientzia Plana



Emakume langabeen prestakuntza  
eta kontratazioa jarduera-sektore  
maskulinizatuetan    

Lanbidek eskaintzen 
dituen zerbitzu, 

programa eta 
laguntzen laburpena
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Enpresek enplegu- eta prestakuntza-beharrak dituzte,  
eta Lanbidek hainbat zerbitzu eta programarekin konpon ditzake

Langileak behar ditut nire enpresan.

Nire langileen batez besteko adina dela eta, plantilla berritu egin behar dut eta gazteak sartu.   

Nire plantillaren aniztasuna kudeatu behar dut, adin desberdinetako pertsonak, emakumeak,  
ikertzaileak eta abar sartuz. 

Ez ditut aurkitzen behar ditudan langileak, oso profil eskatuak direlako eta ez dagoelako  
eskuragarri lan-merkatuan.  Beste herrialde batzuetan kontratatzea pentsatzen ari naiz.

Zaila egiten zait lanposturako profil egokia duten pertsonak aurkitzea. Zein izan daitezke profil baliokideak?  

 Ohiko erreklutamendu-prozesuak optimizatu behar ditut, eta, horretarako, azkar eskuratu behar  
ditut hautagai-zerrenda egokiak.  

Nire enpresak lan-aukera bat zabaldu nahi luke, doan, harremanetan jartzeko modua adieraziz  
eta prozesu guztiaz arduratuz.  

50 pertsonako edo gehiagoko enpresa naiz, eta ez dakit desgaitasuna duten pertsonentzako  
lanpostuen % 2ko erreserbaren kuota betetzen dudan.  

Nire plantillan desgaitasuna duten pertsonak sartzea gustatuko litzaidake. Ba al dago laguntza  
espezializaturik, hobaririk?

Kontrataziorako dirulaguntza, pizgarri eta hobariei buruzko informazioa behar dut; izan ere,  
gaur egungo egoeran kostuak murriztu behar ditut kontratua egiten dudanean.  

Aldi baterako kontratuak daude nire plantillan, eta langile batzuk finko bihur ditzaket. 
Zer pizgarri edo hobari aplika dakizkioke kasu bakoitzari?

Lan-kontratu bat aldatu behar dut nire enpresan, eta kontratu berri bat jakinarazi. Nola egingo dut?

Hautagaitzak bildu aurretik, Gizarte Segurantzaren kontrataziorako pizgarriak ezagutzea interesatzen zait.

Nire enpresan praktiketan / prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratu batekin dagoen gaztea kontratatu  
nahi dut.   Zer abantaila/aukera daude?

Europako beste herrialde bateko langile bat kontratatuko dut. Zer alderdi hartu behar ditut kontuan?

Parte har dezaket beste herrialde batzuek antolatutako azoketan?

Aldaketak egon dira lan-araudian. Non aurki ditzaket eguneratuta kontratu-motak?

Nire enpresa eta bere langileen enpleguari eusteko trantsizio ekologikoan edo digitalean inbertitu beharra  
dut. Ba al dago horretarako laguntzarik?

Langileei prestakuntza eman behar diet, araudi-, teknologia- eta ekoizpen-aldaketengatik.

Aurrez lanposturako prestakuntza egokia eskaintzen zaien pertsonak kontratatu behar ditut.  
Zer aukera ditut?  

Etorkizuneko langileek behar duten prestakuntza oso espezifikoa da nire produkzio-prozesuetarako,  
neurrira egindako prestakuntza behar dut.
Enpresaren Prestakuntza Plana eguneratu behar dut, eta diagnostikoa eta programazio eraginkorra  
egiteko laguntza behar dut.  

 Enpresan lan egiten duten pertsonak gaitzea gustatuko litzaidake, eta prestakuntza-aholkularitza  
behar dut. Nola lor dezaket?  

Entzun dudanez, profesionaltasun-ziurtagiriak beste aukera bat dira titulurik gabeko pertsonak gaitzeko.

Zein ikastetxek ematen dituzte nire sektorearekin lotutako titulazioak?

Nire enpresan lanekoak ez diren praktikak egiten dituzten pertsonak sartzea gustatuko litzaidake.  
Nola egin behar diot eskaera Lanbideri?  

Langile batzuek lan pertsonala eta lan-bizitza bateragarri egin behar dituzte eta enpresako lanaldia murriztu.

Gazte bat kontratatu nahi nuke eta lehen lan-aukera eman.

Ba al dago Europako beste herrialde batzuetatik datozen pertsonak kontratatzeko laguntzarik?

Langabezian denbora asko eman duen eta lanean hasteko irrikan dagoen norbait kontratatu  
nahi dut.  

Zein da luzera begirako enpleguaren ikuspegia nire enpresaren sektore ekonomikoan?

Lanbideak aldatzen ari dira. Zein dira nire enpresako funtsezko lanbideetako gaitasun-joerak  
eta -aldaketak?  

Zein izan da iaz nire jarduera-sektoreko profesionalen kontratazio-bolumena?

Zaila egiten zait titulazio hori duten pertsonak biltzea. Zein da laneratze-tasa graduatu ondoren?

Kontratazioari, 
pizgarriari eta  
contrat@ri buruzko 
informazioa eta 
kontsulta

Langileak prestatu  
nahi ditut

Pertsonak sartu behar 
ditut enpresan

Enplegua eta 
desgaitasuna

Kontrataziorako  
eta prestakuntzarako 
laguntzak 

Lan-merkatuari 
buruzko informazioa



Enpresentzako  
zerbitzuen zorroa

Enpresen lehiakortasuna  
handitzeko irtenbideak

945 160 601

enpresa.zerbitzuak@lanbide.eus

www.lanbide.euskadi.eus

ENPRESENTZAKO ARRETA:

https://www.lanbide.euskadi.eus/inicio-lanbide/


Kofinantziatua:

Berreskuratze, Eraldaketa 
eta Erresilientzia Plana
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