HIZKUNTZEN KUDEAKETARI LOTUTAKO PRAKTIKA ONAK
JASOTZEKO FITXA
ERAKUNDEAREN DATUAK (eskatzen diren 5 eremuak bete mesedez)
Datu hauek eta praktika onen fitxa betetzerakoan, baimena ematen duzu goian agertzen diren eremuak eta
betetako praktika onen fitxa Euskaliteko webgunean argitaratzera, modu irekian zabaldu daitezen .

1. Erakundearen izena:

ELAY,S.L.

2. Sektorea:

INDUSTRIA

3. Langile kopurua:

224

4. Webgunea:

www.elay.eus

5. Erakundearen jardueraren
deskribapena:
(produktu eta zerbitzu
nagusiak, merkatua, bezero
motak…):

Piezen produkzioa:
- Ebakitako piezak, ebaketa zehatzeko prentsak erabiliz (zehaztasuneko
trokelatua) eta ondorengo operazioak piezak bukatu arte, lixatua, bizar
kenketa, tolostatuak, alakatuak, artezte eta muntai operazioak
- Iniektatutako piezak ebaketa zehatzeko piezen gainean
- Beroa desagertzeko piezak argi sistematarako, forming teknologia
erabiliz
Automobil, karga gutxirako automobil eta automobil industrialetarako.
Bezero globalak ditugu, Amerika, Txina eta Europan.

Harremanetarako datuak
Eremu hauek hautazkoak dira. Datuak betetzen badituzu, webgunean azalduko dira bere horretan. Horrela, zure
praktika interesgarria suertatu zaion erakundea zurekin harremanetan jarri ahal izango da:

Solaskidearen izen-abizenak: Iratxe Muxika
Helbide elektronikoa: iratxe@elay.eus
Telefonoa: 637292820

PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA
1. Praktika onaren titulua:

EUSKARAZ LAN EGITEKO ERABAKIA HARTZEA

2. Praktika onaren azalpena:

Enpresaren jabetzak, zuzendaritzak eta kolektibo osoak erabakia
hartu du Elayn lan hizkuntza euskara izango dela.

Zer da? Zertan datza?
Nondik dator?
Zeintzuk dira onurak, lortu diren
emaitzak?

1992an hartutako erabakia izan zen, eta Elay osatzen zuten
pertsonen testuinguruak eta desioek bultzatu zuten erabaki hau
hartzera. Erabaki ausarta izan zen, bere ondorioak izan zituena:
1.- 1998an Elay taldearen euskararekiko hizkuntza politika sortu
zen eta 2006tik Elayko kudeaketa politika integratuan sartuta dago.
2.- Euskalduntze prozesuaren ziklo bakoitzean Elayren egoeraren
araberako kudeaketa planak eta adierazleak izan ditu.
2.1.- eskolak eta jarraipena
2.2.- erabilera bultzatzeko ariguneak eta konpromezu
pertsonalak
2.3.- kontratazio berriak, euskaraz dakitenak
2.4.- software, errotulazio, prozedurak, lan aginduak,
formatuak, txostenak … euskaratzea, aldibereko itzulpenak
2.5.- dokumentu guztiak euskaraz sortzea
2.6.- Elayko beste kudeaketa sistemetako prozeduretan
(ISO9001,ISO14001,…) hizkuntzaren jarraibideak txertatzea.
3.- Euskaraz lan egiteko erabakia Elayko langile guztiek berretsi
zuten 2013an.
Hizkuntza erabilpenerako irizpideak ondo definituta daude.
Barnerako beti euskaraz, Mexikoko plantarekin gazteleraz, Txinako
plantarekin ingelesez, bezero eta hornitzaileekin beraien
hizkuntzan, EHko Administrazioarekin euskaraz…
Hizkuntza bakarrean lan egiten denez EFIZIENTZIArik ez da galtzen.
Itzulpen gutxi egiten dira.

PRAKTIKA ONAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA, IRUDIAK, GRAFIKAK…
(Hemen itsatsi tresna/dinamika/praktikaren irudiak, dokumentuak, grafikak, eta abar.)

1998an jasotako Elayko hizkuntza politika:

Gaur egungo politika:

Azkeneko urteetan Elayko langileen artean ahozko eta idatzizko erabilera formala %100koa izan da (bilera
guztiak eta idatzi guztiak) partaide/hartzaile guztiek euskara dakitenean. Oraindik badaude 3 pertsona
lanpostuak eskatzen dien besteko euskara maila lortu ez dutenak, eta hauek daudenean ahozko erabilera
jaisten da. Eta gainera, gorrak diren beste 3 pertsona daudenean ere, erabilera hizkuntza gaztelera da.
Euskararen erabilera erreala baxuagoa da Elaytik kanpoko pertsonaren bat tartean izan delako.

