
SARIAREN LAUGARREN EDIZIOA

2 LANGILEEN BANAKETA ERANTZUKIZUN-MAILEN ARABERA
KATEGORIA / TALDE / PUESTO IGUAL VALOR

GUZTIA

OHARRAKGIZONAK EMAKUMEAK

Estrategikoa (gerentzia, zuzendaritzako postuak)

Taktikoak (erdi-mailako arduradunak)

Eragilea (teknikariak, administrariak, langileak...)

1 PROPOSAMENGILEA
JAUN/ANDREA:

HONEN ORDEZKARIA:

KARGUA:

HELBIDEA:

UDALERRIA: C.P.:

LANGILEEN KOPURUA:

TEL.

ENPRESAK GARATZEN DUEN JARDUERA::

POSTA ELEKTRONIKOA: 2020KO NEGOZIOKO-KOPURUA/FAKTURAZIOA:

NAN:

CIF:

IZANGAIEN AURKEZPENA
2021EKO DEIALDIA

Laguntzailea

ENPRESAN BARDIN



SARIAREN LAUGARREN EDIZIOA

OHARRAK

2.3.  KONTRATAZIO BEREZIAK

Desgaituak

Tratu txarrak jasan dituztenak

Etorkinak

Gutxiengo etnikoetakoak

45 urtetik gorakoak

Gazteak

Beste familia-eredu batzuetakoak

Agerpen txikiko arloetakoak

GUZTIA

2.2.  AZKEN HIRU URTEOTAKO IGOERA PROFESIONALAK

OHARRAKGIZONAK

AURREKO KARGUAK AURREKO KARGUAKGAUR EGUNGO KARGUA GAUR EGUNGO KARGUA

EMAKUMEAK

2.1   LANGILE-TALDEAREN BILAKAERA AZKEN URTEOTAN

OHARRAK202020192018

GIZONAK

EMAKUMEAK

GUZTIA

IZANGAIEN AURKEZPENA

Laguntzailea

ENPRESAN BARDIN

GIZONAK EMAKUMEAK



4 BATERAGARRITASUNERAKO ETA BATERAKO ERANTZUKIZUNERAKO NEURRIAK
OHARRAKGIZONAK EMAKUMEAK

Jaiotzagatiko baimenak

Edoskitzeko ordu metagarriak

Adingabeak zaintzeko laburtutako lanaldia

Senideak zaintzeko laburtutako lanaldia 

Adingabeak eta senideak zaintzeko eszedentziak 

Ordutegi malgurako neurriak

Malgutasun espazialerako neurriak (telelana)

Baterako erantzukizunaren aldeko neurriak

NEURRIAK

GUZTIA

Zein da antzeman duzun soldata-arrakala?

 Zein dira lanpostuaren araberako soldata-arrakalak?

Aurkitutako aldeetarako ekintza-planik egin duzu? 

Ordainsarien auditoria eta, generoaren ikuspegia kontuan hartuta, 
balio bereko lanpostuen azterketa egin duzu? 

3 ORDAINSARIEN AZTERKETA

Horri buruzko azterketarik egin duzu eta alderik antzeman duzu?

  Zein da zure erakundeko soldata-arrakala globala?

 Zer soldata-arrakala antzeman dituzu erabilitako irizpidearen arabera? 

Aurkitutako aldeetarako ekintza-planik egin duzu? 

Soldaten erregistroa egin duzu azken urtean? 
Zer irizpideren arabera azaldu (taldea, kategoria edo lanpostua).

Laguntzailea

BAI EZ

BAI EZ

SARIAREN LAUGARREN EDIZIOA
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ENPRESAN BARDIN



5.3   HIZKUNTZA EZ-SEXISTA. KOMUNIKAZIO EZ-SEXISTA. 

Barruko agirietan

Egiten dituzun lan-eskaintzetan

Egiten duzun publizitatean

Zure webguneko informazioan

Darabiltzazun irudietan

OHARRAKNEURRIA

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…)

5.2.   LANERATZEKO AUKERA ETA LANGILEEN HAUTAKETA

OHARRAKNEURRIA

5 AUKERA-BERDINTASUNERAKO NEURRIAK

OHARRAKNEURRIA

Berdintasunerako Planik ezarri duzu?

Planaren jarraipenik egiten duzu, hobekuntza-ekintzak kontuan hartzeko?

Bai

Bai

Bai

Ez

Ez

Ez

Berdintasunerako Planik erregistratu duzu?

Sexu-jazarpena edota sexuagatikoa prebenitzeko protokolorik duzu?

Generoaren ikuspegia kontuan hartuta emandako zerbitzuen azterketarik egin duzu?

Inolako aitortzarik duzu arloan?

Berdintasunerako neurriak adierazi dituzu idatziz?

Berdintasunerako jardueretako sareren batean parte hartzen duzu?

5.1.   OROKORRAK

Laguntzailea
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6 ERANTSITAKO AGIRIAK

Proposamena aurkezteko arrazoien eta merezimenduen memoria argigarria.

5.5.   2020AN EGINDAKO PRESTAKUNTZA BERDINTASUNA SUSTATZEKO

IRAUPENA ORDUTEGIAEGINDAKO IKASTAROAK GIZONAK EMAKUMEAK

GUZTIA

Laguntzailea

5.4.  SEXU-JAZARPENA ETA SEXUAGATIKOA. 
 Prebenitzeko, antzemateko eta aurre egiteko neurriak

Jazarpenaren edozein zantzu antzematen jakingo zenuke?

Jazarpena prebenitzeko eta antzemateko neurriak adierazi 
dituzu idatziz?

Baduzu osasunaren inguruan sentsibilizatzeko kanpainarik, 
generoaren ikuspegia kontuan hartuta?

Baduzu osasunaren zaintzarik, generoaren ikuspegia kontuan 
hartuta?
Idatziz ez badituzu, azaldu nola kontrolatzen duzun 
jazarpenaren prebentzioa

Langileei nola ematen diezu horrelako jazarpena prebenitzeko 
eta aurre egiteko planaren berri?

OHARRAKNEURRIA Bai Ez
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DATUEN BABESA

Norberaren Datuak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoan eta EB 679/2016 
Araudian xedatutakoa betetzeko asmoz, CEBEKek jakinarazi egiten du erantsitako eskabide-orri hau eta gainerako 
agiriak betetzean lortutako datu pertsonalek ENPRESAN BARDIN SARIRA aurkeztutako eskabideak kudeatzea izango 
dutela helburu bakar.

Haien datuak tratatzen direnean, parte-hartzaileek behar besteko eskubideak izango dituzte, datu horiek eskuratzeko, 
zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko, tratamendua mugatzeko eta emandako baimena ezeztatzeko. Halakoetan, idatzia 
eta NANaren kopia horretarako sortutako posta elektronikoaren helbidera bidali besterik ez dute: lopd@cebek.es. Era 
berean, haien eskubideak betetzen ez badira, erreklamazioa ere aurkeztu ahal izango dute Datuak Babesteko Agentzian.

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

7 ADIERAZPENA

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.

................................................... (e)n, 2021eko .................................... aren .........................(e)(a)n

ESKATZAILEA

Laguntzailea
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