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ZER DA LANSAREAN?

    www.lansarean.eus

Alde batetik, enpresek hautaketa-prozesuak kudeatu ahal izango 
dituzte eta  eskaintzen dituzten lanpostuetarako hautagaiak aurkitu 
ahal izango dituzte.

Bestetik, lan bila ari diren pertsonek enpresen lan-eskaintzen berri 
izan eta horietan izena eman ahal izango dute. Gainera, lan eskaintza 
publikoak prestatzeko  eta  materiala partekatzeko  aukera izango 
dute. 

Euskarazko lan-ataria

http://www.lansarean.eus


Enpresa naiz

https://www.lansarean.eus/saioa/enpresa#.XrlaOJr9DKI


ENPRESA
NAIZ

● Webgunearen menuan ikus daitekeen ENPRESA NAIZ atalean 
sartu eta KONTUA sortu beharko duzu.  

ZER EGIN BEHAR DUT LAN ESKAINTZA 
BAT ARGITARATZEKO?

https://lansarean.eus/saioa/enpresa
https://lansarean.eus/saioa/enpresa


PANEL NAGUSIA. ZERTARAKO?
LAN ESKAINTZAK KUDEATU

● Behin kontua sortuta duzula, zure e-postan mezu 
bat jasoko duzu kontua aktibatzeko eta 
webgunearen PANEL NAGUSIAN sartu ahal 
izango zara. 

● Ezkerreko menuan, zure lan-eskaintzak 
kudeatzeko, hautagaien datuak ikusteko eta 
zure datuak eguneratzeko aukera izango duzu. 

ENPRESA
NAIZ



NOLA ARGITARATU 
LAN-ESKAINTZA BERRI BAT?

● Webgunearen menuan ikus daitekeen 
ESKAINTZA SARTU atalean sartu eta bertan 
azaltzen diren atalak bete beharko dituzu: 
“Eskaintzaren izena”, “Deskribapena”, 
“Arloa”,  “Baldintzak”, etab.

● Ez ahaztu webgunearen bukaeran azaltzen diren 
“Epemuga” eta “Eskaintza argitaratu” atalak 
betetzen. Beharrezkoa da bi atal hauek 
betetzea lan-eskaintza erabat argitaratuta 
izateko. 

ENPRESA
NAIZ

https://lansarean.eus/saioa/enpresa


PANEL NAGUSIA. HAUTAGAIEN 
JARRAIPENA EGIN

● Argitaratutako lan-eskaintza bakoitzean 
izena eman duten hautagaien jarraipena 
egiteko aukera eskaintzen dizu 
Lansareanek.

● Horretarako ZURE HAUTAGAIAK 
atalean sartu beharko zara. 

● Bertan, curriculum bakoitzaren egoera: 
“irakurrita”, “prozesuan”, “finalista” 
eta “aukeratuta” etiketekin zehaztu ahal 
izango duzu, hautagaiak bere egoera ze 
nolakoa den ikus dezan.
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PANEL NAGUSIA. HAUTAGAIEN & 
ESKAINTZEN JARRAIPENA. 

● Menu nagusiaren lehenengo 
orrialdean, zure eskaintza eta 
hautagaiei buruzko 
informazioa grafikoan  
eguneratuta izango duzu. 

ENPRESA
NAIZ



NOLA EGUNERATU NIRE 
DATUAK?

● ZURE DATUAK atalean 
sartuta, zure enpresaren 
datuak, logoa, 
deskribapena etab. 
eguneratu-moldatu ahal 
izango dituzu.

ENPRESA
NAIZ



ESPERIENTZIAK 
PARTEKATZEKO AUKERA

● SOLASGUNEA atalean zure 
esperientziak, galderak eta 
iradokizunak partekatzeko aukera 
izango duzu. 

ENPRESA
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● Atal honetan hainbat entitatek 
eskainitako ikastaroen berri 
izango duzu.

PRESTAKUNTZA-IKASTAROAK

ENPRESA
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