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Nor da ingeniarien Elkargoa?

Industri Ingeniaritzako profesionalak elkartzen

dituen erakundea da. Hauek dira haren nahiak

eta beharrak:

 Zure garapen profesionalean laguntzea.

 Agertzen diren erronka profesionalen aurrean 
orientatzea.

 Zure eskumenak eta interesak defendatzea.

 Zure erantzukizuneko jardueran babestea.

 Zure Karrera-plana garatzeko aukera berriak eta 

hobeak ematea.

Eta gainera, lanbidearen jarduera kontrolatzen du,
bere elkargokideen zerbitzuen kontsumitzaile eta
erabiltzeen interesak babesteko indarrean dagoen
legediak(1eskatutakoaren arabera.

(1) Elkargo Profesionalei buruzko 2/1974 Legea eta Euskadiko Tituludun
Lanbideei buruzko 18/1997 Legea.



Nor egon daiteke bertan?

Profesionalak

 Elkargokideak: 

• Industri Ingeniariak.

• Masterra Industri Ingeniaritzan.

 Ikasketak amaitu eta lehen urtea doan.

 % 40tara diruz lagundutako kuota 30 urtetik 
beherakoentzat.

 % 40tara diruz lagundutako kuotak: 

o 65 urtetik gorakoentzat.

o Langabeentzat.

o Baliaezintasun maila ≥ %65, baliaezintasun 
handia edo baliaezintasun erabatekoa 
dutenentzat.

Ikasleak

 Atxikitako Ikasleak

Industria Ingeniaritzako Unibertsitate Masterreko 
ikasleak.

Doan, titulua lortu arte eta zure titulazioaren 
ondorengo lehen urtean.



Zer da Industri Ingeniaritza?

Lanbide arautua da(1), eta bere jarduera
profesionalerako(2), modu publikoan nahiz pribatuan,
norbere kontura edo besteren kontura, hurrengoak
behar dira:

 Industria Ingeniarien (Masterra) titulu ofizialak

ematen duen trebakuntza(1).

 elkargokidetzeak ematen duen gaikuntza

profesionala.

 lan profesionalak hirugarrenei sor liezaiekeen
kalteen gaineko erantzukizun zibil profesionalaren
aseguramendua (4)

(1) Araudia: 1393/2007 Errege Dekretua; CIN 311/2009 AGINDUA.

(2) Jarduera profesionala: edozein jarduera tekniko, zientifiko edota irakaskuntza
arlokoa eta dagokion erantzukizuna, Industri Ingeniariaren Atribuzio
Profesionalen barruan (3) eta bertan jarduteko titulazioa beharrezkoa
denean.

(3) Industri Ingeniarien Tituluak emandako Atribuzioei buruzko 1935ko Irailaren
18ko Dekretua.

(4) Derrigorrezkoa Euskadiko Tituludun Lanbideei buruzko 18/1997 Legearen 12. 
artikuluaren arabera.



Zer aurki dezakezu ?

Zerbitzu
Profesionalak

Prestakuntza

Enplegua Gizarte Ekintzak,
Aisia eta Kultura



 Lan Profesionalen Tramitazioak

 Ikus-onespenak, Erregistroak, Dokumentu Kontrolak, 
Egiaztapenek…

Gizarteari eta administrazioei zure gaitasun, aseguramendu 
eta gaikuntza profesionala bermatzen dizkiete. 

 Erantzukizun Zibil Profesionalaren Aseguramendua

 Elkargokidearen edo bere enpresaren aurkako 
erreklamazioei aurre egiteko.

 100.000 €-tik 4.000.000 €-ra bitarte.

 Ezgaikuntza Profesionala eta oinordekoen babesa. 

 Nazio eta nazioarteko aitortzarako Ziurtagiriak

 Elkargokidetzea.

 Esperientzia Profesionala.

 Prestakuntza Teknikoa eta Profesionala.

 Beste ziurtagiri batzuek eskuratzeko aukera: 
Euroingeniero, PMP, …

 Aholkularitza Tekniko, Profesional eta Juridikoa

 Gaikuntza Profesionalen Babesa.

 Lan aholkularitza.

 Aholkularitza Teknikoa.

 Araudia Eguneratu: Legistec, UNE arauak, 

arautegiaren zirriborroak.

 Langile Autonomoen Araubide Bereziaren 
(LAAB) ordezko Mutualitatea.

 Lan, bilera eta topaketa Eremuak.

Zerbitzu Profesionalak



Enplegua

 Lan poltsa:

 +225 eskaintza 2019an.

 +100 enpresa eskatzaile.

 Dohainik ingeniaritza eta enpresentzat.

Mentoring

Zure hazkunde profesionalean lagunduko 
zaituzten adituak.

Orientazio profesional eta teknikoa, araudia, 
kompetentziak, erantzukizun zibila, …

 Ingeniarien txanda Peritazio Judizialak, eta
Partikularrak, Tasazioak eta Ingenieritzako Beste
Zerbitzu Batzuk.

Lanbidearen jardun librea sustatzeko eta
profesionalak eskatzen dutenei erantzuna
emateko zerbitzua.

Profesionalen zerrenda

Profesionalak erraz aurkitzeko eta haiekin
harremanetan jartzeko, espezialitatearen eta
expertise arloen arabera antolatuta.



Prestakuntza Etengabea

 Prestakuntza Etengabea
Esparru profesionalean pentsatuta, enpresen
beharrizanei eta jardunean dauden
profesionalei erantzuna emateko eta bilakaera
betetzeko:
 Teknikoa.
 Kudeaketa.
 Gaitasun Profesionalak.

Deskontuak Elkargokideentzat (%30) eta 
Langabeentzat (%50).

 Hitzaldiak eta Jardunaldiak

Doakoa Elkargokide eta Atxikitako Ikasleentzat.

 Hitzarmenak Negozio Eskolekin eta 
prestakuntzako beste erakunde batzuekin:

 Deusto Business School. 
 IESE. 
 Mondragon Unibertsitatea.
 TÜV SÜD IBERIA, …



Zure bizitza errazago egiten duten jarduerak,
hitzarmenak eta zerbitzuak:

 Bizi, Istripu, Osasun … Aseguruak:

Elkargokideentzako deskontu eta prezio
bereziekin

IMQ, AMIC,…. 

 Lan, bilera eta topaguneak  TXOKOAn.

 Kultur eta aisia jarduerak: Bidaiak, Mendi-
kluba, Korua,…

 Aurreikuspena eta aurrezkia: EPSV

 Ingeniaritzaren Aldizkari 

Teknikoa (elkargokideentzako doako edizio 
digitala).

 VIP Cluba: elkargokideentzako deskontuak eta 
abantailak (BIIEOko abantaila-kluba).

 Elkartasuna: IC-LI Ingeniaritzarako 
Lankidetasuna.

 Boluntariotza: Inspira Steam proiektua.

Aisia, Kultura eta Gizarte

Ekintza



Zer eskain dezakezu?

 Pisu eta negoziatzeko gaitasun handiagoa zure
interesak ordezkatzen dituen erakundearentzat.

 Gaitasunak.

 Lanpostu publikoak.

 Erakunde eta enpresen arteko bitartekaritza.

 Iritzia, parte-hartzea eta botoa Elkargoko
ekintzak zuzentzeko egokitzat jotzen duzun
norabidean.

 Aholkuak eta eskariak, Elkargoak konponbideak
bilatu, eman eta garatu ditzan topatzen dituzun
erronka eta behar profesionalen aurrean.
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