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OHARRAKGIZONAK EMAKUMEAK

KONTRATAZIO BEREZIAK

Desgaituak

Tratu txarrak jasan dituztenak

Etorkinak

Gutxiengo etnikoetakoak

45 urtetik gorakoak

Gazteak

AZKEN HIRU URTEOTAKO IGOERA PROFESIONALAK

OHARRAK

GIZONAK

AURREKO KARGUAK AURREKO KARGUAKGAUR EGUNGO KARGUA GAUR EGUNGO KARGUA

EMAKUMEAK

3 UZTARKETARAKO NEURRIAK
OHARRAKGIZONAK EMAKUMEAK

Aitatasun-baimenak

Amatasun-baimenak

Edoskitzeko ordu metagarriak

Adingabeak zaintzeko laburtutako lanaldia

Senideak zaintzeko laburtutako lanaldia 

Adingabeak eta senideak zaintzeko eszedentziak 

Ordutegi malgurako neurriak

NEURRIA
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2017AN EGINDAKO PRESTAKUNTZA BERDINTASUNA SUSTATZEKO
IRAUPENA ORDUTEGIAEGINDAKO IKASTAROAK GIZONAK EMAKUMEAK

4 AUKERA-BERDINTASUNERAKO NEURRIAK
OHARRAKNEURRIA

Berdintasunerako Planik ezarri duzu?

Bai Ez

Zure enpresako lanpostuak gizonentzat eta emakumeentzat 
daude diseinatuta?

Lan-eskaintza egiten duzunean, gizon eta emakumeentzako 
proposamena da?

Teknika berbera darabilzu gizonak eta emakumeak hautatzeko 
orduan? (galderak, jakintza-probak, esperientzia...)

Irizpide berberak darabiltzazu gizonak eta emakumeak hautatzeko 
orduan? (prestakuntza, esperientzia, inguruabar pertsonalak…)

LANERATZEKO AUKERA ETA LANGILEEN HAUTAKETA
OHARRAKNEURRIA Bai Ez

HIZKUNTZA EZ-SEXISTA. HIZKUNTZA INKLUSIBOA DARABILZU?

Barruko agirietan

Egiten dituzun lan-eskaintzetan

Egiten duzun publizitatean

Zure webguneko informazioan

Darabiltzazun irudietan

OHARRAKNEURRIA Bai Ez

LANEKO JAZARPENA (PREBENITZEKO ETA ANTZEMATEKO NEURRIAK)

Laneko jazarpenaren edozein zantzu antzematen jakingo zenuke?

Laneko jazarpena prebenitzeko eta antzemateko neurriak 
adierazi dituzu idatziz?

Idatziz ez badituzu, azaldu nola kontrolatzen duzun laneko 
jazarpenaren prebentzioa

OHARRAKNEURRIA Bai Ez

Berdintasunerako neurriak adierazi dituzu idatziz?

Laneko jazarpenaren prebentziorako protokolorik duzu?
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6

ERANTSITAKO AGIRIAK

ADIERAZPENA

Proposamena aurkezteko arrazoien eta merezimenduen memoria argigarria.

Beheko aldean sinatzen duenak berariazko erantzukizunpean ADIERAZTEN DU eskabide honetan eta erantsitako agirietan 
agertzen diren datu guztiak egiazkoak direla eta bere partaidetzarako ESKAERAREN helburu den ENPRESAN BARDIN 
SARIAREN oinarriak irakurri eta onartu egiten dituela.

DATUEN BABESA
Norberaren Datuen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera, CEBEKek 
jakinarazi egiten du eskabide-orri hau betetzean lortutako datuek eta atxikitako gainerako agiriek ENPRESAN BARDIN 
SARIRA aurkeztutako eskabideak kudeatzea baino ez dutela helburu.
Haien datuak tratatzen direnean, ENPRESAN BARDIN SARIETAKO parte-hartzaileek datuok eskuratzeko, zuzentzeko, 
ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzte atzeraeraginezko ondorerik gabe. Eskubide 
horiek erabiltzeko, jakinarazpen idatzia bidali beharko dute helbide honetara lopd@cebek.es

................................................... (e)n, 2018ko .................................... aren .........................(e)(a)n

Iz.: ................................................... 
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