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Eskaera

Lana bilatu nahi dut

Aktibatu zure enplegu-eskaera, baldin eta NL-NEZen zerbitzuak eskuratu
nahi badituzu, zure eskaria Internet bidez kudeatu nahi baduzu edo Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari prestazioak eta subsidioak kobratzeko eskatu nahi badiozu.
Pertsonak

Lehen inskripzioa.
Berritzea (zigilatzea).
Baja.
Aldi batez lanean aritu ondoren aktibatzea.
Datuak aldatzea.
Txostenak lortzea: inskripzio-ziurtagiriak, aldiak, etab.
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Lana bilatu behar dut edo lan hobea behar dut
Arreta pertsonalizatua: Enplegagarritasunaren diagnostikoa; esperientzia egiaztatzea; orientazioa eta ibilbidearen diseinua (helburu profesionalak eta horiek lortzeko bideak).

Pertsonak

Enplegu-arloko baliabideei eta enplegua bilatzeko trebetasunei buruzko tailerrak:
- Motibazioa eta/edo alderdi pertsonalak garatzea.
- Curriculuma eta aurkezpen-gutuna.
- Lan-elkarrizketa, kontaktu-sarea eta bilaketa aktiboa.
- Sare sozialak eta baliabide informatikoak.
- Harremanen sarea, etab.
- Eta askoz gehiago gure YouTubeko kanalean eta www.empleolansare.es kanalean.
Arreta eta orientazio espezializatua: orientazio profesionala eta programa espezifikoak gazteentzat
eta iraupen luzeko langabeentzat. Europan (Eures sarea) eta Euroeskualdean lan egitea.

Langile bila ari naiz
Enpresak

Langileak bilatzeko prozesuei buruzko aholkularitza: enplegu-eskaintzak kudeatzea, kontratatu
aurreko prestakuntza, premiak atzematea, etab.
Kontratazioa: lan-kontratuen modalitateei eta .Contrat@ aplikazioari buruzko kontsultak.
Kontrataziorako laguntzak eta hobariak: enplegua sustatzeko hobariei eta laguntzei buruzko
kontsultak, lanekoak ez diren praktikak, prestakuntza- eta ikaskuntza-kontratuak, pizgarriak, etab.
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Enplegurako
prestakuntza eta
akreditazioa
Nire burua prestatu nahi dut

Pertsonak

Langabeak: kualifikazioa eta espezializazioa.
- Oinarrizko prestakuntzako ikastaroak: Tailer-eskolak, PIFE, Enplegu inklusiboa, programa espezifikoak, 1. mailako ziurtagiri-ikastaroak, Gazteentzako Bermea, Ofizio bat probatzea. Gaitasun digitalak.
- 2. eta 3. mailako ziurtagiri-ikastaroak eta espezializazio teknikoko ikastaroak.
- Gaitasun bigunak indartzea (pertsonalak, profesionalak eta digitalak).
- Ikastaroetara joateko bekak eta laguntzak.
- Esperientzia egiaztatzeko aholkularitza.
Lana duten pertsona landunak: prestakuntza espezializatua eta etengabea.
- Enpresa-sektoreen arabera eskatutako prestakuntza.
- S3 Espezializazio Adimenduneko Estrategiari lotutako ikastaro berritzaileak.
- Espezializazio digitala: programazioa, programa espezifikoak eta IKT Eskola.
- Langile autonomoentzat, ekonomia sozialeko langileentzat edo desgaitasuna duten langileentzat
gordetako ikastaroak.

Oraingo eta etorkizuneko langileak prestatu nahi ditut
Enpresak

- Prestakuntzarako laguntzak, prestatutako pertsonen %40 kontratatzeko konpromisoarekin.
- Enpresa-sektoreek eta eskualdeek eskatutako prestakuntza: ibilbideak diseinatzea, profil berriak,
arlo berritzaileetako ikastaroak, etab. Ikastunen eskolak.
- Ekonomia sozialeko enpresetako langileentzako eta desgaitasuna dutenentzako prestakuntza.
- LIDERA programa: zuzendariak eta teknikariak prestatzea.
- Gazte kualifikatuek lanekoak ez diren praktikak egiteko hitzarmenak.
- Prestakuntza eta ikaskuntzako kontratuari buruzko aholkularitza.
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Lan bila ari naiz

Lan eskaintzak:
Nafarroa: eskaintza pribatuak eta enplegu publikokoak.
Espainiako, Europako (Eures sarea) eta Euroeskualdeko eskaintzak.

Pertsonak

Prestakuntza moldeen bidezko kontratazioa (ikus Prestakuntza).
Kolektiboak gizarteratzeko programak eta baliabideak: enpresa eta entitateetan, Enplegu Zentro
Berezietan eta Laneratzeko Enpresetan edo Toki Erakundeetan kontratatzeko laguntzak. Enplegu
Inklusiboko Programen Atala.

Langileak bilatu eta kontratatzea

Enpresak

Lan-eskaintzak kudeatzea: enpresen alta, eskaintzak sartzea, Europan eta Euroeskualdean bilatzea. Hautagaien hautaketa edo aurre-hautaketa.
3.900 eta 10.010 euro bitarteko dirulaguntzak aldi baterako kontratazioagatik edo kontratazio
mugagabeagatik:
- Gazteen Bermearen Sisteman inskribaturiko gazteak
- Ekonomiaren enpresa traktoreek kontrataturiko gazteak
- Iraupen luzeko langabeak, errenta bermatua jasotzen dutenak, 45 urtetik gorakoak, desgaitasuna dutenak edo genero-indarkeriaren biktimak.
- Hemen lan egiteko atzerritik itzultzeagatik.
- Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratuak.
Desgaitasuna eta gizarteratzea eta laneratzea: desgaitasuna duten pertsonak kontratatzeko edo pertsona horiek gizarteratzeko eta laneratzeko laguntzak eta enplegu-programak,
enplegu-zentro berezien, lan-enklabeen eta gizarteratzeko eta laneratzeko enpresen bidez. Enpresetan desgaitasuna erreserbatzeko kuota.
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Nire enpresa sortu nahi dut

Pertsonak

Ekintzailetza:
Aholkularitza eta prestakuntza Iturrondon
- Lantegia eta talde-saioak: “Oker egitekotan, hobe laster eta merke”, “Bost saio, zure negoziorako “ eta “bizkortu edo hil ezazu autonomo izateko asmoa”.
- Banako Aholkularitza.
Zerbitzuak navarraemprende.com sarearen bidez:
- CEIN: prestakuntza, aholkularitza eta enpresa-mintegia.
- Landa-garapeneko eragileak eskualdeetan: EDER, TEDER, Garalur eta Erdialdea..
Lan autonomoa eta gizarte-ekonomia sustatzea
- Langabeen alta berrietarako laguntzak.
- Gizarte Segurantzako kuotak ordaintzea, desgaitasuna duten pertsonentzako eta gizarte-ekonomiako enpresetako bazkide/langile berrientzako langabezia kapitalizatzeagatik.
- Negozio-eredua berrorientatzea (Iturrondo).
Lan-bizitza eta familia bateragarri egitea
- Autonomoentzako dirulaguntzak.
- Besteren konturako langileentzako dirulaguntzak.

Gizarte ekonomiako enpresak
Enpresak

- Enpresa berriak eta lanpostu berriak sortzeko dirulaguntzak.
- Gizarte-ekonomiako enpresa bihurtzeko dirulaguntzak.
- Langabetuak bazkide gisa sartzeko eta bazkide-langile berriak sartzeko dirulaguntzak.
- Inbertsioetarako dirulaguntzak.
- Sentsibilizaziorako eta sustapenerako dirulaguntzak.
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Zerbitzu

zorroa
NL-NEZ
datuetan (2019)

82.350

pertsonari
eman zaie arreta
enplegu-agentzietan

6.400

pertsona prestakuntzaeta enplegu-ibilbideetan

enplegu

pertsonek jaso
dute arreta
pertsonalizatua

17.200

prestakuntza
ikaspostu

Diruz zuzenean
lagundutako

5.200

23.600

1.200
ikastaro

9.100
lan
eskaintza
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Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu
Zerbitzuaren enplegu agentziak

Zerbitzu

zorroa
Iturrondo agentzia integrala
848 42 45 00 | empleo.iturrondo@navarra.es
Iruña II. Zabalgunea
848 42 45 00 | epamensa@navarra.es
Enpresen agentzia
848 425 801 | empleo.empresas@navarra.es
Altsasu
948 56 27 54 | ealsasua@navarra.es
Agoitz
948 33 61 79 | emplaoiz@navarra.es
Lizarra
948 55 07 12 | eestella@navarra.es
Lodosa
948 69 34 08 | emlodosa@navarra.es
Doneztebe
948 45 03 09 | esantest@navarra.es
Tafalla
948 70 04 00 | etafalla@navarra.es

Mugikorreko
aplikazioaren bidez

Tutera
948 82 18 70| emtudela@navarra.es

www.empleo.navarra.es
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