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3 Konpromisoa 
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profesionalekiko  
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Konpromisoaren
kultura

Kalitatezko 
enplegua

102-8 102-7; 102-8; 102-41; 401-1 

Pandemiak 2020an eragin zuen salbuespenezko egoeraren 
ondoren pixkanaka normaltasunera itzultzen ari garen arren, 
2021ean krisi soziosanitarioko egoeran jarraitu dugu. Egoera 
horretan, EROSKI osatzen dugun guztiok buru-belarri aritu 
gara oztopoak gainditzen, gure bezeroei hornidura eta 
zerbitzua bermatzeko ahalik eta baldintza onenetan. 

Gure kultura kooperatiboari eta gure profesionalen 
konpromisoari esker, erronkak gainditu ahal izan ditugu, 
eta, gainera, osasunarekiko eta jasangarritasunarekiko gure 
konpromisoak areagotzen jarraitu du. 

EROSKIrentzat, gizarte erantzukizuna erakunde osoak 
partekatzen duen balioa da, eta haren kudeaketa 
Presidentetzaren erantzukizun zuzena da. Gure Estatutu 
Sozialetan, Barne Araudi Kooperatiboan eta Kudeaketa 
Etikoko Eskuliburuan lan gaietako gure konpromisoak 
biltzen dira, bai gure langileentzat, bai azpikontrata eta 
hornitzaileentzat. 
 
Gure erakundeko pertsonen kudeaketaren ezaugarri nagusia 
da langileak garela, baina baita jabeak ere: EROSKIren 
plantillako 9.058 pertsona (guztizkoaren % 32) bazkide 
langileak gara; horrek esan nahi du enpresaren kudeaketa 
kooperatiboan parte hartzen dugula.

Ezaugarri horrek beste banaketa enpresetatik bereizten du 
EROSKI Taldea: jarrera proaktibo bat eta proiektuarekiko 
konpromiso maila handia, eta hori jardunean islatzen da 
erakundearen maila guztietan.

Sortzen dugun enpleguak gure kudeaketa ereduari eta 
plantilla, bezero eta gizartearekin dugun konpromisoari 
erantzuten dio; horregatik ahalegintzen gara, hain zuzen, 
egonkorra eta kalitatezkoa izan dadin.  Hala, EROSKIk 
2021ean sorturiko enpleguaren % 78 baino gehiago finkoa 
izan dela azpimarratu beharra dago. Bazkide kooperatibista 
ez diren 19.295 pertsonen % 100 hitzarmen kolektibo baten 
babespean daude (plantillaren guztizkoaren % 68).

EROSKIn, gure giza taldearen kudeaketaren oinarriak dira 
erantzukizun partekatua eta lan ingurune ireki eta askotariko 
bat eratzea, pertsonek beren potentziala garatu eta lana 
eta bizitza pertsonala bateratu ahal izateko. Hona hemen 
gure kudeaketaren ardatzak:

Kooperatiban egiten dugun lanaren funtsezko 10 balioek 
markatzen dute kultura hori:

1. Parte hartzea sustatzen dugu.

2. Garapen pertsonala eta profesionala sustatzen 
ditugu, ezagutzak, jarrerak eta trebetasunak hobetuz.

3. Kide izatearen sentimendua: EROSKIko kide izateaz 
harro gaude, eta hobekuntza arloak bilatzen ditugu.

4. Informazioa eta komunikazioa sustatzen ditugu 
erakundearen barruan, bi noranzkoetan.

5. Barne elkartasunari esker, kolektiboa indibidualari 
nagusitzen zaio, eta epe luzea epe laburrari.

6. Dinamismoa, aldaketara egokitzeko eta berrikuntza 
bultzatzeko.

7. Bezeroa aintzat hartzen dugu, haren beharretara 
egokitzeko eta aurrea hartzeko.

8. Lan baldintzak etengabe hobetzen ditugu, bizi 
kalitate egokia bermatzeko.

9. Kanpoko elkartasuna, gizarteari ematen diguna 
itzultzeko.

10.Kooperatiban lan egiten dugun pertsonok ahalik 
eta profesionalizazio mailarik handiena lortu nahi dugu.

 Soldata mailako elkartasuna.

 Berdintasuna eta diskriminaziorik eza. 
 
 Lana eta familia bateragarri egitea. 

 Laneko osasuna eta segurtasuna.

 Garapen profesionala.

 Lan munduan txertatzea eta gizarte berri               
              kuntza

EROSKI Taldeko langileak

Bazkide langileak

Denda frankiziadunen 
sareko enplegatuak 
(zenbatetsia)

%32

3.627

28.353
9.058

Langile kopurua, guztira

Langile kopurua kontratu motaren eta autonomia erkidegoaren arabera

Kontratu mugagabeak

Aldi baterako kontratuak

Emakumeak
%77 %23

21.905 6.448
Gizonak

368
286
82 1.499

1.201
298

9.803

2.352
7.451

6
6
0

262
215
47

321
261
60

5.966

1.499
4.467

22.244

6.109

28.353

2.436
2.058
378

1
1
0

17
16
1

5.358
4.465
893

670
160
510

  5
5
0

515
387
128

938
754
184

188
161
27
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Langile kopurua kontratu motaren, generoaren, adin tartearen eta lan kategoriaren arabera

Aldi baterako plantilla, ordezkapenak egiteko
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kontratu mugagabeak

Generoaren arabera Generoaren arabera

Adinaren arabera Adinaren arabera

Lan sailkapenaren arabera Lan sailkapenaren arabera

< 30 

30 - 50 

> 50 

< 30 

30 - 50 

> 50 

Zuzendaria

Kudeatzailea

Agintaria

Profesionala

Arduraduna

Teknikaria

Zuzendaria

Kudeatzailea

Agintaria

Profesionala

Arduraduna

Teknikaria

56

298

1.462

16.615

2.762

1.051

0

1

23

5.995

37

53

%0,3

%1,3

%6,6

%74,7

%12,4

%4,7

%0

%0

%0,4

%98,1

%0,6

%0,9

%6,0

%60,4

%33,6

%45,5

%44,8

%9,7

pertsona

pertsona

1.326

13.446

7.472

2.780

2.738

591

aldi baterako kontratuak

%78 %22

22.244 6.109

emakumeak emakumeak
%79,1 %70,7%20,9 %29,3

17.588 4.3174.656

8.314

6.454

1.792
gizonak

Uda

Gabonak

gizonak

%29

%23

Langile kopurua lanaldi motaren, generoaren, adin tartearen eta lan kategoriaren arabera
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lanaldi osoa

Generoaren arabera Generoaren arabera

Adinaren arabera Adinaren arabera

Lan sailkapenaren arabera Lan sailkapenaren arabera

< 30 

30 - 50 

> 50 

< 30 

30 - 50 

> 50 

Zuzendaria

Kudeatzailea

Agintaria

Profesionala

Arduraduna

Teknikaria

Zuzendaria

Kudeatzailea

Agintaria

Profesionala

Arduraduna

Teknikaria

56

296

1.396

13.401

2.520

984

0

3

89

9.209

279

120

%0,3

%1,6

%7,5

%71,8

%13,5

%5,3

%0

%0

%0,9

%94,9

%2,9

%1,2

%11,6

%55,4

%33,0

%20,0

%60,3

%19,7

2.163

10.336

6.154

1.943

5.848

1.909

lanaldi partziala

%66 %34

18.653 9.700

emakumeak emakumeak

%70,9 %89,5%29,1 %10,5

13.221 8.6845.432 1.016
gizonak gizonak
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Langileen urteko batez bestekoa, kontratu motaren, generoaren eta lan 
sailkapenaren arabera

kontratu mugagabeak

Generoaren arabera Generoaren arabera

Lan sailkapenaren arabera Lan sailkapenaren arabera

Zuzendaria

Kudeatzailea

Agintaria

Profesionala

Arduraduna

Teknikaria

Zuzendaria

Kudeatzailea

Agintaria

Profesionala

Arduraduna

Teknikaria

74

295

1.139

16.454

2.724

1.035

1

1

16

6.984

65

63

%0,3

%1,4

%5,2

%75,8

%12,5

%4,8

%0

%0

%0,2

%98,0

%0,9

%0,9

lanaldi partziala

%75 %25

21.721  
                
7.130   

emakumeak emakumeak
%77,4 %22,6%68,3 %31,7

                17.167   5.013   4.554   2.117   
gizonak gizonak

Langileen urteko batez bestekoa, lanaldi motaren, generoaren eta lan sailkapenaren arabera

lanaldi osoa

Generoaren arabera Generoaren arabera

Lan sailkapenaren arabera Lan sailkapenaren arabera

Zuzendaria

Kudeatzailea

Agintaria

Profesionala

Arduraduna

Teknikaria

Zuzendaria

Kudeatzailea

Agintaria

Profesionala

Arduraduna

Teknikaria

74

293

1.119

13.665

2.538

978

1

3

36

9.773

251

120

%0,4

%1,6

%6,0

%73,2

%13,6

%5,2

%0

%0

%0,4

%96,0

%2,5

%1,2

lanaldi partziala

%65 %35

  18.667   
                             
10.184      

emakumeak emakumeak
%59,1 %40,9%83,2 %16,8

                13.118 9.0625.549     1.122  
gizonak gizonak
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Kontratazioen kopurua eta indizea, generoaren eta adin tartearen arabera

Kontratazio kopurua autonomia erkidegoaren arabera

%7

7

42

19 13
113

712

0

8

19

0

0

0

0

31 316

218

353

%6,2 %7,7

1.851  

1.355 496 

Adinaren arabera

Generoaren eta adinaren arabera

emakumeak gizonak

450

807

98

243

228

25

%2,4

%3,7

%0,4

Txandakatze kopurua eta indizea (borondatezko joatea, kaleratzea, erretiroa edo heriotza) generoaren 
eta adin tartearen arabera

Txandakatze kopurua autonomia erkidegoaren arabera

4

16

7 6
50

146

66

9

8

50

0

0

0

11 225

114

112

%2,7 %3,7

586 238 
emakumeak gizonak

< 30 urte

30 - 50 urte

> 50 urte
< 30 urte

30 - 50 urte

> 50 urte

< 30 urte

30 - 50 urte

> 50 urte

%0,5

%1,5

%0,9

87

320

179

guztira: 827  langileak   %3

63

107

68

Langile berriak   
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%71,4 %28,6

304 122
emakumeak gizonak

%9,9

%62,2

%27,9

42

265

119

Kaleratze kopurua generoaren, adin tartearen eta lan kategoriaren arabera, eta 
2021eko datuen gaineko %-a

Lan sailkapenaren araberaSexuaren arabera

Adin taldearen arabera

Zuzendaria

Kudeatzailea

Agintaria

Profesionala

Arduraduna

Teknikaria

0

7

26

318

57

18

%0,0

%1,6

%6,1

%74,7

%13,4

%4,2

Soldata mailako elkartasuna
102-35; 102-36; 102-37; 102-38; 102-39; 202-1; 405-2

Soldata mailako elkartasunaren printzipioa erakunde osoan 
aplikatzen dugu, gure balioei jarraiki, eta gure kultura 
korporatiboa egunez egun jarduteko gure moduarekin 
bat dator. Ildo horretan, barne mailan, horrek esan nahi 
du erantzukizun txikieneko postuen eta goi zuzendaritzako 
postuen arteko soldata aldea txikia dela: zehazki, EROSKI 
Koop. Elkartean 2021eko soldata aldea 8,38 izan zen. Horrela, 
bada, ordainsari handiena jasotzen duen pertsonaren 
guztizko ordainaren eta gainerako langileen ordainaren 
medianaren arteko erlazioa 6,49 da Kooperatiban. Ratio 
hori askoz txikiagoa da IBEX 35eko enpresetakoena baino; 
haietan, eta 2019ko datuei erreparatuta, goi exekutiboen 
batez besteko ordainsaria 118 aldiz handiagoa da gainerako 
langileen batez besteko soldata baino.
Zuzendaritza Kontseiluak eta Kontseilu Sozialak izendatzen 
duten Balorazio Batzordeak du Kooperatibako ordainsari 
maila zehazteko ardura, lanpostu bakoitzean egin beharreko 
lanak eta horretarako beharrezkoak diren ahalmen 
eta gaitasunak aztertu ostean. Bestalde, Izendapen 
eta Ordainsarien Batzordeak proposatzen dio Kontseilu 
Errektoreari goi zuzendaritzarako ordainsari politika.
EROSKIko ordainsariak publikoak dira, berdinak gizon eta 
emakumeentzat, eta lanpostuaren araberakoak, ez beste 
faktore batzuen araberakoak, hala nola antzinatasuna edo 

Lanbide kategoriaren araberako erreferentziazko 
ordainsaria berdinzalea da kooperatibako gizonen eta 
emakumeen artean. Soldata arrakalaren arrazoietako bat 
da lanbide kategoria beraren barruan emakumeen eta 
gizonen banaketa ez dela orekatua erantzukizun maila 
ezberdinen artean; bestea, ordainsarien indizeen bilakaera 

historikoa da. Espero dugu soldata arrakala pixkanaka-
pixkanaka murrizten joango dela ooperatiba barruko 
langileen berritze naturalaren ondorioz eta emakumeek 
lanbide kategoria beraren barruko erantzukizun handiagoko 
postuetan presentzia handiagoa izatearen ondorioz.

banakako negoziazioa. Gainera, beharrezko giza baliabideak 
erakartzeko eta atxikitzeko, kanpoko lehiakortasunaren 
printzipioa erabiltzen da; alegia, sektoreko enpresetako 
ordainsarien maila orokortuenak hartzen dira aintzat 
ordainsariak zehazteko garaian. Hortaz, supermerkatuen 
hitzarmenari erreparatuta, gutxieneko oinarrizko soldata 
%4,6 handiagoa da Espainiako lanbide arteko gutxieneko 
soldatarekin alderatuta.
Bestalde, kanpo mailan, ordainsari mailako elkartasunak 
honako hau dakar berekin: Zuzendaritza Kontseiluaren 
ordainsaria merkatuko balioa baino % 65etik % 75era bitarte 
txikiagoa da. Hala, 2021. urte osoan, presidentearen eta 
Zuzendaritza Kontseiluko kideen ordainsariaren guztizkoa, 
oro har, 1.117.921 euro izan zen, merkatuarekin alderatuta. 
Horrek ez dauka inolako zerikusirik IBEX 35eko enpresen 
errealitatearekin; izan ere, enpresa horietan, kontseilarien 
batez besteko ordainsaria EROSKIko Zuzendaritza Kontseiluko 
kide batek batez beste jasotzen duena baino 6 aldiz 
handiagoa da. Orobat, gure gobernu organo gorena den 
Kontseilu Errektoreko kideek ez dute ordainsari finkorik edo 
aldakorrik jasotzen lan horren ordainetan (organo horren 
bileretara joateko gastuak izan ezik).

Gainerako sozietateakEROSKI Koop. E.

8,22

6,84

%1

1

4,41

+%4,6

%6,5

8,38

6,49

% 0,42 eta % 1,02 artean (gainera, urteko 
egutegian 61 ordu murriztu dira)

0,99

3,48

+%28,1

%7,3

Soldata aldea

Erakundean gehien irabazten duenaren urteko guztizko ordainaren eta 
gainerako langileen urteko guztizko ordainaren medianaren arteko ratioa

Urteko guztizko ordainaren igoeraren ratioa 2020tik 2021era

Erakundean gehien irabazten duenaren urteko guztizko ordainaren hazkun-
dearen eta gainerako langileen urteko guztizko ordainaren medianaren 
arteko ratioa

Zuzendaritza Kontseiluko kideen eta zuzendarien eta gainerako langileen 
batez besteko ordainsariaren arteko ratioa

Oinarrizko soldataren eta lanbide arteko gutxieneko soldataren arteko 
ratioa
Soldata arrakala haztatua, lan kategoria bakoitzak langileen guztizkoan 
duen garrantziaren arabera

< 30 urte

30 - 50 urte

> 50 urte
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Zuzendaritza Kontseiluaren batez besteko ordainsaria, generoaren arabera

Batez besteko ordainsaria, generoaren eta lan kategoriaren arabera

Batez besteko ordainsaria generoaren eta adin tartearen arabera

Soldata arrakala autonomia erkidegoaren arabera eta lan kategoria bakoitzak langileen
guztizkoan duen garrantziaren arabera

Ordainsariei buruzko datu guztiak lanaldiaren % 100aren arabera kalkulatu dira. 
Autonomia erkidegoaren araberako emaitzak lehentasunezko eremuetan baino ez dira aurkeztu; izan ere, gainerako eskualdeetako langileen 
lagina txikiegia da soldata arrakalaren emaitzak lortzeko.

-%6,1 

116.758 109.664 
Soldata arrakola 

Emakumeak Gizonak 

Gainerako sozietateak

Gainerako sozietateak

Gainerako sozietateakAutonomia erkidegoa

 Emakumeak

Emakumeak 

Emakumeak 

Emakumeak 

Gizonak 

Gizonak 

Gizonak 

Gizonak 

Soldata arrakala 

Soldata arrakala 

Soldata arrakala 

Soldata arrakala 

Lanbide kategoria

Adin tartea

EROSKI Koop. E.

EROSKI Koop. E.

EROSKI Koop. E.

Zuzendaria

Kudeatzailea

Agintaria

Profesionala

Arduraduna

Teknikaria

<30

30-50

>50

Aragoi

Balearrak

Katalunia

Galizia

Nafarroa

Euskadi

-

-

-

-

-%2,2

%5,8

%5,3

%6,1

%3,3

%9,0

-

-

74.562 €

47.425 €

34.542 €

18.488 €

25.261 €

33.459 €

18.753 €

21.210 €

21.543 €

19.058 €

26.431 €

30.760 €

%1,6

%24,6

%42,8

15.271 €

17.795 €

18.413 €

15.757 €

20.378 €

25.024 €

%3,2

%14,5

%35,9

66.107 €

56.365 €

29.486 €

16.480 €

19.834 €

28.942 €

74.747 €

49.461 €

34.451 €

20.155 €

25.856 €

34.032 €

84.265 €

58.816 €

33.870 €

17.206 €

22.529 €

31.649 €

%0,2

%4,3

-%0,3

%9,0

%2,4

%1,7

%27,5

%4,3

%14,9

%4,4

%13,6

%9,4

Berdintasuna eta askotarikotasuna
405-1

Desparekotasuna ezabatzeak gure kultura kooperatibo 
eta parekidearekin zuzenean lotutako aldaketa prozesu 
bat dakar. Ildo horretan, EROSKIk diskriminaziorik ezaren 
printzipioari jarraitzen dio, fundazio estatutuetan jasota 
baitago, generoari, arrazari, sexu orientazioari, erlijio 
sinesmenei, iritzi politikoei, nazionalitateari, gizarte jatorriari, 
desgaitasunari edo diskriminazioa eragin dezakeen beste 
edozer ezaugarriri dagokionez ere.

Berdintasunaren kontzeptu zabal bat garatzen dugu, EROSKI 
“zurekin” estrategian integratuta, eta honako zutabe hauek 
ditu:

2021ean, lehendik eskaintzen genituen akonpainamenduaz, 
laguntza ekonomikoez eta lan erraztasunez gain, beste 
estaldura ekonomiko batzuk gehitu ditugu langile horientzat 
eta haien seme-alabentzat. Zehazki, neurri hauek hartu dira:

2021ean, Berdintasun Plana berrikusteko aldizkako jarraipena 
egiten jarraitu dugu; aurten, honako zutabe eta ekintza 
nabarmen hauek sartzen dira:

Testuinguru horretan, emakumeen eta gizonen arteko aukera 
berdintasuna oinarrizko printzipioa eta printzipio estrategikoa 
da erakundearen kudeaketan, eta egunerokotasunean 
txertatzen dugu. 

Horretarako, 2005ean, Berdintasunerako Batzordea sortu 
genuen. Haren ardura EROSKIren Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunari buruzko Diagnostikoa eta Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Plana egitea eta aldin-aldian 
eguneratzea da. Gainera, Berdintasun Behatokiak printzipio 
hori erakunde osoan betetzen dela zaintzen du.

Batzordea 2021an berritu da, eta, bertan, kooperatibako 
bazkide langileen ordezkariek hartzen dute parte. Honako 
sei lan arlo hauek biltzen ditu: hizkuntzaren erabilera, 
gorputzerako eta osasunerako oztopoak ezabatzea, gizarte 
oztopoak ezabatzea, garapen pertsonala eta profesionala, 
eta bizitza pertsonala eta profesionala bateragarri egitea.
Gainera, salaketa kanal bat ere badugu eta, 2015az 
geroztik, laneko sexu jazarpenaren aurkako protokolo bat, 
aholkularitza zerbitzu bat (isilpekoa) eskaintzen duena, laneko 
jazarpen kasuak saihesteko eta gertakari oro bideratzeko. 

Gainera, EROSKI guztiz konprometituta dago 
emakumeenganako edozein motatako indarkeriaren aurkako 
borrokan. Kooperatiban genero indarkeriaren protokolo bat 
dugu, eta, horren bidez, genero indarkeriaren biktima diren 
emakumezko bazkide langileak legeak ezartzen duenaren 
gainetik babesteko konpromisoa hartu dugu.

Pertsona guztiek aukera berdinak.

Pertsona guztiek erantzukizun berbera.

Enpresa kultura eta horrek berdintasunean duen 
eragina.

Osasuna eta ongizatea garatzea, berdintasunaren 
kontzeptuan txertatutako ardatz estrategiko gisa.

Estaldura ekonomiko espezifiko bat genero 
indarkeriaren biktima diren emakumezko 
bazkideentzat, baldin eta Kooperatibarekin duten 
sozietate harremana etetea edo amaitzea 
erabakitzen badute. 

Bazkide horietako bat genero indarkeriagatik hilez 
gero, erabateko zurztasuna aitortzea haren seme-
alabei.

Emakumezko bazkide bati lesioak eragiteagatik edo 
hiltzeagatik kondenatutako pertsonari prestazioetan 
mugak ezartzea. Bazkide horrek ezin izango du jaso 
desgaitasunerako laguntzarik, osasun laguntzarik 
edo heriotzagatiko laguntzarik, besteak beste.

Kanpaina solidarioa martxoan, Zentimo Solidarioak 
emateko programaren bidez, genero indarkeriaren 
biktima diren emakumeen eta haurren alde. 
193.000 euro baino gehiago bildu dira Ana Bella 
Fundazioaren, Mujeres Fundazioaren (Soledad 
Cazorla Beka Funtsa), Gurutze Gorriaren eta Surt 
Fundazioaren alde. 

Sentsibilizazio kanpainak martxoaren 8an, LGTBi 
Kolektiboaren Nazioarteko Egunean, Genero 
Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Egunean eta 
Hiesaren Aurkako Nazioarteko Egunean.

EROSKI Taldearen Berdintasunerako KONPLIZEAK 
Programaren barruan urtean behin antolatzen den 
topaketan, 2021ean, ezarritakoari “ez” esateari 
buruz hitz egin da. Hauek izan dira protagonistak: 
Antonio Pampliega, gerrako berriemailea; Antonia 
Jiménez, flamenko konpositorea eta gitarrista; eta  
Patricia Sornosa, umorista.

EROSKIren Zeresana duten emakumeak 
programan, gure produktuen eta gizartearen 
jasangarritasunean eta osasunean aurrera egiten 
laguntzen duten emakumeen benetako historien 
berri ematen da; bideoak webgunean daude.
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Berdintasunarekiko dugun konpromisoaren erakusgarri, 
azpimarratu nahi dugu gure langileen % 77 emakumeak 
direla eta, 2021eko datuen arabera, emakumeek 
erantzukizuneko lanpostuen % 74 betetzen dituztela. Ehuneko 
hori sektoreko batezbestekoa baino askoz handiagoa da.

Halaber, gobernu korporatiboko organoetako kide gehienak 
emakumeak dira. 2018an parekidetasuna lortu zen EROSKI 
Koop. E.-ren organo gorenean: Kontseilu Errektorean. 2021az 
geroztik, EROSKIren zuzendari nagusia emakumea da, Rosa 
Carabel, eta Prensa Ibérica Taldeak nabarmendu duenez, 
aldaketa gidatuko duten Espainiako emakumezko 20 
zuzendarietako bat da.

Konfekoop-en 
“Kooperatiba+, 
Berdintasun+” saria

EROSKIk “Kooperatiba+, Berdintasun+” 
saria jaso du, mende erdiz zeharkako 
konpromisoa agertu izateagatik 
berdintasunaren alde. Sariaren helburua 
da emakumeak bistan jartzen dituzten 
kooperatibei aitorpena egitea, eta Euskadiko 
Kooperatiben Konfederazioak (Konfekoop) 
2021ean lehen aldiz banatu du.

18 38 

Zuzendaria

56

952 533 

Agintaria

1.485

124 175

Kudeatzailea

299

612 492

Teknikaria

1.104

2.315 484

Arduraduna

2.799

17.884 4.726

Profesionala

22.610

Gobernu organoen banaketa adin tartearen arabera

%77,2

%32,1

%79,1 %82,7 %55,4

%41,5 %64,1

%84,8 %81,3%50,0%22,8

%67,9

%20,9 %17,3 %44,6

%58,5 %35,9

%15,2 %18,7%50,0
193 295 13657 53 36

Batzar Nagusia Batzorde Delegatua Kontseilu SozialaKontseilu Errektorea
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Langileen banaketa generoaren eta lan kategoriaren arabera
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Emakumeak

Emakumeak

Emakumeak

Gizonak

Gizonak

Gizonak

Guztira

Guztira

Guztira

320

176

%79,6

243

%91,0

2.336

278

56

215

53

654

%97,3

%94,2

%94,9

%94,7

%98,1

%71,8

244

163

%85,8

135

%84,4

66

17

3

12

1

257

%2,7

%5,8

%5,1

%5,3

%1,9

%28,2

564

339

%82,5

378

%88,5

2.402

295

59

227

54

911

2021an guraso baimena baliatu duten pertsonak, guztira

2021an guraso baimena amaitu ondoren lanera itzuli diren 
pertsonak, guztira

Tasa de regreso al trabajo (porcentaje de personas que 
regresaron tras finalizar su permiso en 2021)

2020an guraso baimen batetik itzuli eta 12 hilabeteren ondoren 
EROSKIn jarraitzen duten pertsonak

Atxikipen tasa (12 hilabete geroago EROSKIn jarraitzen duten 
pertsonen ehunekoa)

Legezko zaintzagatiko lanaldi murrizketa duten pertsonen kop.

Senideak zaintzeko lanaldi murrizketa duten pertsonen kop.

Borondatezko lanaldi murrizketa duten pertsonen kop.

Legezko zaintzagatiko lanaldi murrizketa duten pertsonen kop.

Senideak zaintzeko lanaldi murrizketa duten pertsonen kop.

Borondatezko lanaldi murrizketa duten pertsonen kop.

Guraso baimenen banaketa, generoaren arabera

Lanaldi murrizketa duten langileak, generoaren eta kausaren arabera

Eszedentzian diren langileak, generoaren eta kausaren arabera

Lana eta familia bateragarri egitea

Gure Berdintasun Planaren lan arloetako bat lana eta familia 
bizitza bateragarri egitea da. Arlo horretan, EROSKIk beste 
baimen batzuk ditu legeek ezartzen dituztenez gain, eta 
bizitza pertsonala eta profesionala orekatzea ahalbidetzen 
duten laneko inguruneak eta ordutegiak bultzatzen ditu. 
Horrela, senitartekoak zaintzeagatik edo legezko zaintzagatik 
eszedentziak hartzeko edo lanaldia murrizteko aukera izateaz 
gain, EROSKIk langileen beste proiektu pertsonal batzuen 
berezitasunak ere hartzen ditu aintzat, eta hala, aukera 
ematen die ageriko kausarik gabe lanaldia murrizteko, 

murrizketa aldia amaitutakoan lanaldi osoa berreskuratzeko 
eskubideari eutsita, gainera. Bestela, borondatezko aldi 
baterako eszedentziak ematen ditu, lanpostuak gordeta, 
GKEekin lankidetza proiektuak edo garapen pertsonaleko 
beste plan batzuk gauzatzeko. 

Esaterako, 2021eko ekitaldian, 3.948 pertsonak (plantillaren 
% 14) baliatu dute lanaldi murrizketa edo eszedentzia.

401-3

Laneko osasuna eta segurtasuna

Laneko arriskuak prebenitzea

403-1; 403-2

403-1; 403-2; 403-4: 403-5; 403-7

EROSKIn lan proaktiboa egiten dugu, langile guztien 
segurtasuna eta osasuna babesteko eta hobetzeko 
konpromisoa gauzatzearren.

Laneko arriskuen prebentzioaren eta osasunaren arloko 
prestakuntzaren eta sustapenaren arloetan jarduten dugu, 
eta etengabe hobetzen ditugu laneko arriskuak prebenitzeko 
gure sistemak, eta enpresaren kudeaketa orokorrean 
txertatzen ditugu.

Laneko Arriskuak Prebenitzeko Zerbitzu propioa dugu, 
mankomunatuta, Taldeko sozietate guztietarako. Honako 
espezialitate hauetaz arduratzen da: laneko segurtasuna, 
industria higienea eta ergonomia, eta psikologia aplikatua. 
Osasunaren zaintza kanpoko prebentzio zerbitzuen bitartez 
egiten da.

Gainera, langileok arriskuak eta hobekuntzak identifikatzen 
parte hartzen dugu, eta proposamenak egiten dizkiogu 
aginte kateari eta Osasun eta Segurtasun Batzordeei (hainbat 
arlotan jarduten dute), baita sozietate ordezkaritzako beste 
organo batzuei ere (haietan, EROSKIko langile guztiak daude 
ordezkatuta). Horrela, laneko osasun eta segurtasunarekin 
lotutako gaien % 100 jorratzen dira.

2021ean plantillaren laneko arriskuak prebenitzeko 
ekintzak gauzatu dira. Horien artean, honako hauek dira 
nabarmentzekoak:

Arauzko kanpo auditoretzak negozio guztietan.

Taldeko negozioen prebentzio planak berrikustea eta 
eguneratzea, baita arriskuen ebaluazio orokorrak eta 
lanpostu edo zereginen ebaluazio ergonomikoak 
ere. 

Prebentzioko barne auditoretzak eta ikuskapen 
programatuak. Azken horiek zentroetako ikuskaritza 
taldeek egiten dituzte, eta ondoren, antzemandako 
akatsak murrizteko eta hobetzeko proposaturiko 
neurrien jarraipena egiten dute. 

Larrialdietako simulakroak, languneetan bertan, 
ebakuatuz edo ebakuatu gabe. 

Ingurumen baldintzen neurketak, argiztapenagatik, 
tenperaturagatik edo hezetasunagatik arazoak 
antzeman diren zentroetan.

Prestakuntza. Prebentzioari buruzko oinarrizko 
ikastaroak eta lanpostuko arriskuei edo larrialdietako 
jarduerei buruzko trebakuntza espezifikoa eskaini 
dira.

Istripu arriskuaren jarraipena egitea eta neurri 
zuzentzaileak ezartzea.

Norbera Babesteko Ekipoak (NBE) berrikustea.

Laneko arriskuen prebentzioaren arloko sentsibilizazio 
kanpainak.
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Laneko istripuen tasa, motaren arabera

% 67,3 %50%32,7 %50

25,8

25,9 1.172

0,1

0

0

Istripu arinak

Istripu erregistragarriak Istripu arinak

Istripu larriak

Baja eragin duten laneko istripu arinen 

Baja eragin duten laneko istripu 
erregistragarrien tasa (arinak eta larriak), lan 
egindako milioi bat ordu bakoitzeko

Erregistratutako istripu arinak.

Gehiegizko esfortzua in itinere istripu, erakundeak 
kudeatutako garraioan

heriotza laneko istripuen edo 
gaixotasun profesionalen ondorioz

Metalezko produktuak eta tresnak

Orgatilak edo antzekoak.

Otros agentes materiales

Elikagaiak, beirak, plastikoak edo ontziratuak

Ebakiak

Beste kausa batzuk

Langileen erorikoak, maila berera edo 
desberdinera

Laneko istripuen kausak:

Eragile materiala:

Baja eragin duten laneko istripu larrien 

%35,6 

%9,5 

%6,6

%44,9

%39,0 

%14,5 

%35,6 

%14,3 

Baja eragin duten lau istripu larriak Coruñan, Bizkaian, Nafarroan eta Zaragozan gertatu dira.

Bajadun istripu arinen banaketa, autonomia erkidegoaren arabera
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2
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4
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0

0
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1
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2
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Prestakuntza motak

Hasierakoa edo lanpostuko arriskuei buruzko espezifikoa %70,7

Oinarrizkoa LAP %18,5

Laneko ekipamenduen erabilera %5,3

Laneko jarraibideak %0,4

Bestelako prestakuntza programa batzuk %5,1

emakumeak gizonak
%32,7 %67,3

emakumeak gizonak
789 383

Laneko arriskuei aurrea hartzeko prestakuntza tasa

Prestakuntza-ordu laneko 
arriskuen prebentzioari buruz

Langile bakoitzeko batez 
besteko prestakuntza orduak

43.329 1,5

tasa, lan egindako milioi bat ordu bakoitzeko
tasa, lan egindako milioi bat ordu
bakoitzekobaja 
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Osasunaren zaintza Gure lantokietako prebentzio eta babes
neurriak, COVID-19agatik

403-3; 403-9; 403-10

EROSKIn kanpoko prebentzio zerbitzu bat dugu hitzartuta 
osasunaren zaintzaren espezialitaterako. Zerbitzu horrek 
honako mediku azterketa hauek egiten ditu: ospitaleratzekoak; 
aldizkakoak, lanpostuaren arriskuaren arabera; iraupen 
luzeko bajen ostekoak; lanpostu zehatzetako nahitaezkoak; 
haurdunaldietan; eta langile sentikorren balioespen 
medikoak.

Bestalde, eta kontingentzia profesionalari dagokionez, 
mutualitatearekin berrikusi eta koordinatzen ditu gaixotasun 
profesionaltzat jotako kasu guztiak.

2021ean ere pandemia egoeran jarraitu dugu, nahiz eta 
gaitzaren eragina txikiagoa izan, eta, zentzu horretan, 
gure kezka nagusia beti izan da gure taldeen eta beze-
roen osasuna eta segurtasuna bermatzea. Horregatik, CO-
VID-19aren osasun krisia dela eta, honako jarduera hauek 
egin ditugu, besteak beste, gure langileak babesteko:

Gaixotasun profesionalen tasa

Laneko absentismo tasa

Baja eragin duten gaixotasun profesiona-
lak, lan egindako milioi ordu bakoitzeko

Laneko absentismo tasa (gaixotasunagatiko, gaixotasun 
profesionalagatiko eta laneko istripuagatiko absentzia or-
duen ehunekoa/lanordu teorikoak)

Absentismo orduak

% 92,9

3.141.675 h

%7,1

648.965 h

1,2

%8,3

3.790.640

%9,1

%5,9

.................................................

........................................................

..........................................................................................................................................................................

2020an egindako jarduketa protokoloak 
mantentzea, eta Osasun Ministeriotik eta erakunde 
autonomikoetatik une bakoitzean helarazi denaren 
arabera aplikatzea. 

Gaixotasunaren sintomak dituzten pertsonen kasuan 
eta koronabirusaren kasu positibo baten aurrean 
jarduteko protokoloari jarraitzea. 

Lantokietan babes neurri fisikoak eta seinaleak 
mantentzea, baita kutsatzea prebenitzeko higiene 
neurriak ere.

Egunero garbitzea birusen kontrako produktuekin, 
eta, langileren batek positibo emanez gero, 
garbiketa zuzentzaileak egitea. 

Osasuna zaintzeko kontratatutako kanpoko 
prebentzio zerbitzuaren osasun arloari jakinaraztea 
COVID-19aren kasu positibo baieztatuak eta horiek 
izan ditzaketen kontaktu zuzenak, ikertzeko (2022ko 
urtarrilaren 1era arte).

Garapen profesionala
404-1; 404-2

EROSKIn gure profesionalen garapenarekin konprometituta 
gaude, bai dendetan, bai egitura, plataforma edo bestelako 
negozio dibertsifikatuetan. 

Garapenaren eta Prestakuntzaren ikuspegia txertatzen 
dugu pertsonen plangintza estrategikoaren testuinguruan 
eta erakundearen estrategiaren beraren esparruan. Gure 
helburu estrategikoa bideragarria izateko, ezinbestekoa 
da EROSKI osatzen duten pertsonek trebakuntza izatea, 
erakundea eta haren merkatuak ulertzea, eta taktikak 
ezagutzea eta erabiltzen jakitea. Pertsonen talentuak 
estrategia ahalbidetzen du. 

Eta hori egitean, barne talentua garatzeko eta kudeatzeko 
konpromisoa hartzen dugu oinarri, horixe baita hazteko eta 
txandakatzea ahalbidetzeko bide nagusia. Pertsonei ahalik 
eta gehien garatzen eta hazkunde profesional handiena 
lortzen laguntzen die, ikaskuntzako ekosistema askotariko 
bat bultzatzen du, eta pertsona prestatu egiten du, bere 
hazkunde profesionalaren ardura bere gain hartzeko eta 
lanpostura etengabe egokitzeko.

Horretarako, ebaluazio eta garapen ekintzak egiten dira, 
norberaren aurrerapenen eta erakundearen karrera planen 
arteko koherentziari eutsiz, pertsonek ahalik eta ekarpenik 
handiena egin diezaioten erakundearen egungo eta 
etorkizuneko estrategiari.

2021ean, 1.581.909 euro bideratu dira prestakuntza 
programetara (hau da, 2020an baino % 77 gehiago), eta 
guztira 176.297 ordu izan ditugu gure langileak trebatzeko; 
hau da, batez beste 6,11 ordu langile bakoitzeko. 

Prestakuntza orduen kopurua % 60,9 handitu da 2020arekin 
alderatuta (66.748 ordu gehiago). Garapen profesionala 
pandemia betean landu behar izan dugun bigarren urtea 
izan da 2021a, eta gure erritmoa normalizatuz joan da, 
aurreko urteekin alderatuta. Horretarako, gure ikaskuntza 
eredua metodo berrietara egokitzen jarraitu dugu, 
modalitate ez-presentzialetan urrutitik irakasteko aukera 
izateko, eta tresna teknologikoak eta digitalak eta lotutako 
ikaskuntza baliabideak egokitu ditugu. 

2021ean, 43.686 prestakuntza ordu egin dira online 
prestakuntza kanalen bidez (2020an modalitate horretan 
emandako orduen bikoitza). Online emandako prestakuntza 
orduak urteko prestakuntza ordu guztien % 25 izan dira. Hala 
eta guztiz ere, prestakuntza saio presentzialak egokitzen 
jarraitu dugu, betiere segurtasun neurriak betez eta 
pandemiaren fase bakoitzean dagozkion murrizketak eginez. 
Horrela, ordu presentzialetan % 51eko igoera lortu ahal izan 
dugu 2020arekin alderatuta. 
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ORAIN prestakuntza ekintza EROSKIren 
egoitzetan 

Produktu freskoen eskolak salmenta puntuan

ORAIN es la denominación de acción 
formativa que se despliega en las sedes del 
Grupo. Integra formaciones presenciales 
y online a todos los colectivos y en muy 
diferentes ámbitos de conocimientos. Es un 
programa que viene siendo referente de la 
formación en sedes durante muchos años 
consecutivos.

2021ean, dendan produktu freskoekin lan 
egiten duten profesionalentzako eskolak 
egiten jarraitu dugu. Produktu freskoen sekzio 
guztietarako planteatzen dira eskolak, bai 
eta hainbat mailatan ere (Fresh Master 
espezialistak gehiago profesionalizatzen dituen 
eskola da, nor bere sekzioan benetako aditua 
izan dadin).

2021eko prestakuntza programa nagusiak 
403-3; 403-9; 403-10

Eredu kooperatiboari buruzko prestakuntza

Zenbait prestakuntzaren bidez gure eredu 
kooperatiboa eta lortu nahi dugun zuzendaritza 
estiloa lantzen ditugu. Nabarmentzekoak 
dira Kontseilu Sozialak Kooperatiban dituen 
ordezkariak prestatzeko programak, bazkide 
berriei harrera egiteko prestakuntza programa 
(“Berezia” izenekoa), Kontseilu Sozialeko eta 
Kontseilu Errektoreko kideentzako prestakuntzak, 
eta “Sozietate lidergoa” izeneko programa, 
helburu duena testuinguru egokiak sortzea 
Kooperatibaren jabe diren pertsona horiek 
modu nabarmenean eta arduratsuan jardun 
daitezen. Eremu horietan, 3.813 prestakuntza 
ordu egiten ditugu.

Zuzendaritza Garapena eta Talentuaren
Kudeaketa

Zuzendaritza Batzordeei
akonpainamedua

Talentuaren kudeaketan jartzen dugu arreta; 
izan ere, horri esker, EROSKIk pertsona eta 
talde egokiak dauzka eta gaitasun egokiak 
bermatzen ditu, egungo eta etorkizuneko 
estrategia betetzeko, eta, talentua 
zuzendaritza posizioetan txertatuz eta garatuz, 
lehiakortasuna bermatzeko. Zuzendaritza 
eginkizunak dituzten 63 pertsonarekin banaka 
lan egiten dugu, eta 20 pertsona baino 
gehiagorekin Potentzialen pool batean; 1.370 
prestakuntza ordu guztira.

2021ean, Elorrioko egoitzan egindako 
bost Zuzendaritza Batzordetan kanpoko 
akonpainamendua izan dugu, lan dinamikak 
monitorizatzeko eta hobetzeko. Hurrengo 
urteetan ere berdin egiten jarraituko dugu.

Summa EROSKIren egoitzan eta Retail
Espezializazioa CAPRABOren egoitzan

Salmenta puntuko agintarientzako 
Goazen programa

Bi programa horien bidez, profil teknikoko 
pertsonak prestatu nahi dira, kudeaketa 
funtzioetan jarduteko. Ikaskuntza prozesuan 
intentsitatea eta ahalegina uztartzen dira, 
arlo bakoitzean aukeratutako pertsonen parte 
hartzearekin eta konpromisoarekin. 2021ean, 
25 pertsonak ikasgelako 958 prestakuntza ordu 
eta proiektuen bidezko 60 prestakuntza ordu 
egin dituzte.

Goazen programa produktu freskoen eta 
elikagaien arloko eta supermerkatuko kutxen 
arduradun berriei zuzenduta dago, funtzio berri 
horretarako behar dituzten ezagutzak eskuratu 
ditzaten. 2021eko deialdietan 32 pertsonak 
parte hartu dute. 

Batez besteko prestakuntza orduak, generoaren eta lan kategoria-
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Jardunaren eta garapen profesionalaren aldian behingo ebaluazioa 
egiten zaien pertsonen kopurua eta ehunekoa

Ebaluatutako pertsonen kopurua eta ehunekoa langile guztiei
dagokienez, lan kategoriaren eta generoaren arabera

Sustapen profesionala
404-3

Lanpostuz igotzeko aukera prozesu naturaltzat hartzen 
dugu gure langileen bizitza profesionalean, eta gaikuntza 
profesionalean eta jardueraren kalitatean oinarritzen da. Ildo 

horretan, 2021an, gure langileen % 0,9 igo da mailaz; hau 
da, 257 pertsona, eta horietatik % 72 emakumeak.
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Krea: berrikuntzaren eta autogestioaren
kultura kooperatiboa

Ekintzaile
frankiziadunak

Errekonozimendu Korporatiboko Krea Sariek EROSKI Taldeko 
negozio guztietako taldeen asmamena eta ekimen 
berritzaileak saritzen dituzte. 

Zortzi urteko ibilbidearen ondoren, ideia disruptiboen 
hazitegi bihurtu dira Krea Sariak, irtenbide berriak sustatzeko 
gaitasuna eta erakunde osora zabaltzeko bokazioa duten 
ideien hazitegi. Saritutako ideiak indarrean dagoen esparru 
estrategikoarekiko koherenteak izaten dira, eta gure 
erakundearen nortasuna eta sektorean lortu nahi dugun 
posizionamendua hobekien definitzen duten printzipioak eta 
zutabeak sendotzen laguntzen dute. 

2021eko edizioan, pandemiak eragindako zailtasunak 
gorabehera, parte hartzea Covid-19aren aurreko mailan 
mantendu da, kantitateari eta kalitateari dagokienez. 

Sariak hiru kategoriatan egituratzen dira (Elkarrekin, Bezeroak 
eta Denda Segurua), eta orain arteko ibilbidean dagoeneko 
1.300 hautagaitza baino gehiago egon dira. Denbora 
horretan guztian, hautagaitza irabazleetako askok jatorrizko 
dendaren eremua gainditu dute, eta denda sare osoan 
ezarri dira azkenean.

Beren EROSKI supermerkatua izan nahi duten langile 
bazkideek Frankiziako “Zurekin” programari heltzeko aukera 
dute. Bertan, baldintza bereziak, supermerkatu bat (giltza 
eskura), prestakuntza espezializatua, eta zerbitzu zein 
abantaila pertsonalizatuak eskainiko dizkiegu, baita dendak 
kudeatzeko tresna aurreratuak ere. Gainera, konfiantzazko 
marka baten babesa izango dute: EROSKI. Horrez gain, 
finantzaketa erakundeekin eta Enpresaburu Gazteen 
Espainiako Konfederazioarekin (CEAJE) akordioak ditugu, 
behar duten babesa emateko eta ekintzailetza sustatzeko.

2021ean 65 frankizia inauguratu dira, eta horietatik erdia 
baino gehiago gurekin dendak zituzten frankiziadunenak izan 
dira. Horrek agerian uzten du EROSKIren denda frankiziatuen 
egonkortasuna eta sendotasuna. Gure frankiziadunen % 
96kgomendatu egiten gaituzte eta gure ekipoen bidez 
emandako aholkularitza eta laguntza eskertzen dituzte. 
 



82       EROSKI. IEFE 2021 83  

1. EROSKI     2. “Zurekin” eredua     3. Langileak     4. Osasuna    5. Ingurumena    6. Tokikoa   7. Gizartea     8.Gardentasuna 1. EROSKI     2. “Zurekin” eredua     3. Langileak     4. Osasuna    5. Ingurumena    6. Tokikoa   7. Gizartea     8.Gardentasuna

Lan munduan txertatzea eta 
gizarte berrikuntza 

Supermerkatu inklusiboak

406

EROSKIn, kolektibo guztiak lan merkatuan txertatzearen 
aldekoak gara eta horrekin konprometituta gaude. Enplegu 
publikoko zerbitzuekin eta Hezkuntza Ministerioaren sareko 
zentroekin elkarlanean jarduten dugu eta, hartara, lanerako 
prestakuntzaren bitartez, langabezian dauden ikasle gazteak 
eta gizartean baztertuta geratzeko arriskuan dauden 
pertsonak lan munduan txertatzen dira.

Nazioan, besteak beste, Gurutze Gorriarekin, Cáritas edo 
la Caixaren Incorpora fundazioarekin lan egiten dugu. Eta 
Autonomia Erkidegoari dagokionez, besteak beste, Gureak, 
Erroak-Sartu eta Ilundain erakundeekin.

2021ean, lan munduan txertatzeko programa hauek 
nabarmentzen dira:

EROSKIk desgaitasuna duten pertsonentzako 
enplegagarritasun eredua zabaltzen jarraitu du; 2015ean 
Gureak-ekin, 2017an CAPRABOn Ampans-ekin eta 2019an 
VEGALSA-EROSKIn Soltra-rekin hasitako eredua zabaltzen, 
alegia. Ekimenaren bitartez, lan munduan txertatzeko aukera 
berriak eskaini nahi dizkiegu bestelako gaitasunak dituzten 
pertsonei. 2021. urtean, sarean ditugun sei supermerkatu 
inklusibo frankiziadunei eutsi diegu.

Era berean, gizarteratzea sustatzen dugu gure balio katean. 
Horregatik, hornitzaileekin lankidetzan aritzen gara, hala 
nola Freshcut Galizian (Galifresh markaren fabrikatzailea), 
eta Ampans fundazioa Katalunian (Muntanyola gaztak 
merkaturatzen ditu); adimen desgaitasuna edo gaixotasun 
mentala duten eta egoera ahulean dauden pertsonen 
laneratzea sustatzen dute. VEGALSA-EROSKIk Mulleres 
Colleiteiras Kooperatibarekin sinatutako lankidetza 
hitzarmenari eutsi dio; hitzarmenari esker, Coruñako 
establezimendu sarean erabilitako olioa bildu eta kudeatzen 
da, ingurumena babesten eta gizarte bazterkeria jasateko 
arriskuan dauden emakumeak laneratzen laguntzeko.

Produktu freskoetan espezializatzeko programa, retail 
sektorean

Programa hau 2018an sortu zen, produktu freskoen 
arloetan langile espezializatuak behar zirelako eta gure 
Plan Estrategikoaren erronkei erantzun ahal izateko. 
Ikasleak hainbat Ostalaritza Eskolatako Sukaldaritzako 
eta Gastronomiako Erdi Mailako Ziklokoak dira. 
Programa 2020ko ekainaren 7an hasi zen, eta 2021eko 
ekainaren 30ean amaitu. Guztira 1.535 prestakuntza 
ordu eman dira. Parte hartu duten 14 ikasleetatik %67k 
lan kontratua lortu dute EROSKIn.

Enplegagarritasun programa

Programaren helburua da langabeen garapen 
pertsonalean eta profesionalean lagunduko duen 
prestakuntza bultzatzea eta egitea, gure enpresan haien 
enplegagarritasuna hobetzeko eta lanpostuz igotzeko 
aukera emateko. Ikastaroak arrandegi, harategi eta 
urdaitegi sailetarako dira, eta, amaitzean, ikasleek titulu 
homologatua lortzen dute. 2021ean 6.000 prestakuntza 
ordu eman dizkiegu 50 ikasleri, eta horietatik % 58k gure 
enpresan lanean hastea lortu dute.

Bezeroek gure supermerkatuetan duten irisgarritasunari 
dagokionez, gure establezimenduek arlo horretan indarrean 
dauden legeak betetzen dituzte. Dendak irekitzeko eta 
zaharberritzeko proiektu guztiak agintaritza eskudunek 
egiaztatu ondoren onartzen dira. Era berean, mugikortasun 
urriko pertsonei zuzendutako zenbait hobekuntza sartzen dira 
gure ereduan: fruta pisatzeko balantzak baxuago jartzea, 
garaiera murriztua duten informazio mahaiak, eta orga 
bereziak. 

2021ean aurrera jarraitu dugu, ikusmen urritasuna duten 
pertsonentzat erosketa inklusiboa bermatzearren gure 
zentroetan. EROSKI Inclusive programaren esparruan, eta 
ONCE Fundazioaren laguntzarekin, VEGALSA-EROSKIko 
langileek prestakuntza espezializatua jaso dute kolektibo 
horri arreta emateko. Gainera, “Ikusmen desgaitasuna 
duen bezeroaren arretarako gida” argitaratu da, dendako 
taldeei ikusmen desgaitasuna duten bezeroei beharrezko 
laguntza emateko oinarrizko jarraibideak emateko. Gainera, 
Malagako Diputazioaren Oztoporik Gabeko Guneen Sarea 
programarekin bat egin dugu, autismoa eta beste behar 
kognitibo batzuk dituzten pertsonentzako espazio irisgarriak 
sortzeko. 

Aipatzekoa da, halaber, VEGALSA-EROSKIren Pérez Cepeda 
zentroko “Zure ordua” berrikuntza ekimena, gure Krea Saria 
irabazi duena. Ekimen horren helburua da autismoaren 
espektroko nahasmendua duten pertsonen kolektiboaren 
behar bereziei erantzutea eta eguneko epe jakin batean 
dendako instalazioak modu seguruan erosi ahal izateko 
egokitzea. Astean bi egunetan, ordubetez, estimuluen karga 
sentsoriala murrizten da (besteak beste, megafonia, musika, 
argi intentsitatea eta kutxako soinuak). Gainera, piktogramak 
jarri dira, autismoaren espektroko nahasmendua duten 
pertsonei irudiek zenbait dinamika ulertzen laguntzen 
dietelako (besteak beste, fruta poltsetan sartzeko edo 
korridoreetan produktuak aurkitzeko).

Desgaitasuna duten langileen banaketa generoaren eta lan kategoriaren 
arabera 

Desgaitasuna duten
 pertsona guztiekiko ( %)GuztiraGizonakEmakumeak
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Irisgarritasuna gure supermerkatuetan


