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Enplegagarritasun Plana
ULMA Taldea

Etengabe gertatzen diren aldaketa teknologikoek,
kudeaketakoek eta ingurunearen beraren aldaketek eraldatu
egingo dituzte, datozen urteetan, languneak.

Aldaketa
horiei
aurre
egiteko,
ezinbestekoa da ULMA Taldeko bazkideen
enplegagarritasuna hobetzea. Horregatik,
ULMAk barne prozesu bat jarri du
martxan, goi mailako lanbide heziketarik
ez duten bazkideak presta daitezen.
Enplegagarritasun
Plan
honen
helburua da, hain zuzen, ULMA barnean
bazkideen mugikortasuna bultzatzea eta
Taldea osatzen dugun pertsona guztiok
gure balioaniztasuna eta malgutasuna
bultzatuko duen maila profesionala izatea,
gure merkatuetatik eratorritako ekoizpen
aldaketei, oraingoei zein etorkizunekoei,
erantzun ahal izateko.
Programa honekin, beraz, asmoa da 50
urtetik beherako bazkide mugagabe batek

beharrezko profil profesionala lortzea,
3 urteko epean, honako espezialitate
hauetan: Fabrikazio Mekanikoa, Makineria
eta Industri Ekipamendua, Automatizazioa
eta Robotika, Soldadura eta Mekatronika
eta Materialak.
Prozesuaren lehenengo fasean, profil
profesionalak definitu dira, kooperatiben
premien arabera. Ondoren, interesa duten
pertsonen esperientzia eta prestakuntzaren
berri jasoko da, eta horren arabera,
prestakuntza ibilbideak definituko dira,
modu pertsonalizatuan, kasu bakoitzean
profila lortzeko beharrezkoak diren orduak
finkatuz.
Plan hau egiteko, Bergarako Miguel
Altuna Institutuaren lankidetza daukagu,

Honako hauei
zuzendua dago:
bazkide mugagabeak,
50 urtetik beherako
bazkideak,
goi-mailako zikloko
lanbide heziketarik gabe

eta Eusko Jaurlaritzaren esperientzia
aitortzeko gailua baliatuko dugu. Era
horretan, programan parte hartuko
duten pertsonek profil homologatuak
eskuratuko dituzte, ULMA Taldearen baitan
baliagarriak. Eta Eusko Jaurlaritzaren
gailu horretan egiaztatuta eta bilduta
geratuko dira bai jasotako prestakuntza
bai aitortutako esperientzia.
Ikastaro bakoitzaren matrikula, hain
justu, pertsona bakoitzak berori egiteko
beharrezkoak dituen orduen araberakoa
izango da. Matrikularen zenbatekoa osoosorik berreskura daiteke, zenbat aldiz
bertaratu den eta jasotako prestakuntzari
ateratako aprobetxamenduaren arabera.
Esan nahi baita, emaitza positiboak lortu
dituen eta ikastaroko saio guztietara joan
den pertsona bati erabat doan aterako
zaio prestakuntza.

JOSEBA MARTINEZ
ULMA Taldeko Pertsonen
Arloaren zuzendaria
“Mendebaldeko ekonomietan, eta,
beraz, baita Euskadin ere, lanpostuek
izan duten bilakaeraren eraginez sortu
da Enplegagarritasun Plana.
Enpresek geroz eta kualifikazio
profesional handiagoko pertsonak behar
dituzte, geroz eta espezializatuagoak.
Horren eraginez, ULMA Taldeak
2017ko irailean erabaki zuen bazkide
mugagabe izendatzeko, ezinbestekoa
dela gutxieneko profil batzuk edukitzea;
zehazki, familia jakin batzuetako
Goi Mailako Zikloren bat (Lanbide
Heziketako 2. maila baten parekoa).
Gainera, ekintza plan bat lantzen hasi
ginen, une hartan profila betetzen ez
zuten 50 urtetik beherako bazkide
mugagabeen kualifikazioa areagotzeko.

Enplegagarritasun
Plan
honen
helburua da, hain justu, pertsona horien
kualifikazioa areagotzea, eurek ere
aukera profesional berriei etekina atera
ahal izateko, eta beste enplegu krisiren
bat etorriz gero, birkokapenak egin
ahal izateko. Azken batean, planaren
azken helburua da aipatutako bazkideei
kualifikazio pertsonal hobea ematea,
lanpostu hobeetarako sarbidea izan
dezaten, eta beste krisialdiren bat etorriz
gero, prestatuago egon daitezen”.

