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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


Hautagaia naiz

https://www.lansarean.eus/saioa/hautagaia#.XrlbSJr9DKI


HAUTAGAIA
NAIZ

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

ZER EGIN BEHAR DUT LAN ESKAINTZA 
BATEAN IZENA EMATEKO?

https://lansarean.eus/saioa/hautagaia%22%20/l%20%22.WzONVvZuKP8
https://lansarean.eus/saioa/enpresa


PANEL NAGUSIA. ZERTARAKO? 

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

● Ezkerreko menuan Lansarean lan-atariak 
eskaintzen dituen aukeren sarbidea izango da: 
curriculuma eta bideocurriculuma txertatzeko 
eta eguneratzeko,  lehiaketa publikoetako 
azterketen materiala igotzeko eta 
partekatzeko…

HAUTAGAIA
NAIZ



PANEL NAGUSIA. LAN ESKAINTZAK

● ESKAINTZAK atalean, argitaratuta dauden 
lan-eskaintza guztiak ikusi ahal izango dituzu.

Lan eskaintza publikoak zein pribatuak 
bereizteko aukera izango duzu. 

LAN ESKAINTZA PUBLIKOAK atalean, 
eskaintza bideratzen duen 
administrazioaren eta epeen inguruko 
informazio taula aurkituko duzu. 

HAUTAGAIA
NAIZ



PANEL NAGUSIA. GALDETEGIAK

● GALDETEGIAK atalean , lan eskaintza 
publikoetako azterketa ereduak igo, partekatu  
eta egin ahal izango dituzu euskaraz. 

NIRE GALDETEGIA
Egin dituzun azterketen 

emaitzak berrikusteko eta 
berregiteko aukera izango 

duzu. 

GALDETEGIA IGO
Lan eskaintza publiko 

ezberdinetako azterketa 
ereduak igotzeko eta  
partekatzeko aukera 

izango duzu.

HAUTAGAIA
NAIZ



PANEL NAGUSIA. MATERIAL BILTEGIA

● MATERIAL BILTEGIA atalean, lan eskaintza 
publikoetarako erabilgarriak izan daitezkeen 
dokumentuak izango dituzu. 

NIRE MATERIALAK 
Zuk igotako eta partekatutako 
dokumentuen biltegia  izango 
da hau. Dokumentu horiek lan 
eskaintza publikoen ingurukoak 
izan behar dute, txostenak, 
azterketa ereduak, apunteak 
eta abar. GOGORATU, 
partekatzeko dokumentuak 
izango direla. 

MATERIALA IGO
Lan eskaintza publiko 
ezberdinekin 
erlazionatutako 
dokumentuak igotzeko eta 
partekatzeko aukera izango 
duzu.

HAUTAGAIA
NAIZ



PANEL NAGUSIA. ESPERIENTZIAK 
PARTEKATZEKO AUKERA

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

HAUTAGAIA
NAIZ



PANEL NAGUSIA. ZURE HIZKUNTZA 
EGOERA EZAGUTU

● Atal honetan zure hizkuntza 
egoera ezagutzeko aukera izango 
duzu.

HAUTAGAIA
NAIZ



PRESTAKUNTZA-IKASTAROAK

● Atal honetan hainbat entitatek 
eskainitako ikastaroen berri 
izango duzu.

HAUTAGAIA
NAIZ
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