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Olaberria

Bodegas Elosegi SL

Ardoak eta likoreak egiten, banatzen eta 
merkaturatzen dituen enpresa.

Bodegas Elosegi SL enpresak Olaberrian du egoitza. 
Belaunaldiz belaunaldi egin du bidea, eta 100 urtetik 
gorako historia du gaur egun. Azken urteetan, ahalegin 
handia egin du eta igo egin du bere profesionalizazio- 
eta espezializazio-maila, mundu osora esportatzera  
iritsi arte. Enpresaren ezaugarri bereizgarria une bakoi- 
tzerako ardorik egokiena zein den jakitea da.

Bodegas Elosegi enpresako produkzio-sailak lan-giro indibiduala izan 
du orain arte, eta hobetu beharreko esparruak ditu langileen arteko 
lankidetzari dagokionez. Enpresak langileak motibatzeko eta, era ho-

rretan, talde-lana, malgutasuna eta lagunartekotasuna sustatzeko 
proiektu bat egin behar zela ikusi zuen. 

BEHARRA

Bodegas Elosegi enpresak, produkzio-sailean dagoen lan-giro indibidualaren aurrean, enpresako lan-giroa 
hobetzeko eta plantilla motibatuta edukitzeko proiektu bati ekin zion.

Testuinguru horretan, aholkularitza-enpresak enpresako langileei 
lan-giroari buruzko inkesta bat egitea proposatu du alternatiba gisa. 
Bodegas Elosegui enpresako lan-giroari buruzko azterketa egiteko, ho-
nako ekintza hauek egin ziren:

• Gogobetetasuna edo gogobetetasunik eza dakarten faktoreak  
zehaztea.

• Ikerketa-metodoak aplikatzea.

• Egoeraren azterketa eta diagnostikoa egitea.

• Giza baliabideak kudeatzeko tresnak diseinatzea.

Lan-giroaren diagnostikoan, langileek zehaztu diren faktoreez duten 
pertzepzioa zein den ikusiko da, eta giza baliabideak kudeatzeko era-
biltzen diren tresnen balorazioa jasoko da, sor daitezkeen gatazkak 
konpontzeko eta enpresaren helburuak lortzeko egokiagoak diren 
beste tresna batzuk diseinatze aldera.

Ildo horretan, aholkularitza-enpresak honako esparru hauek hobetzea 
proposatu du: soldata-politika, garapen profesionala, barneko komunika-
zioa eta harremanak, eta enpresa-kultura.

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak langileei lan-giroari buruzko inkesta bat egitea proposatu zuen, haien gogobetetasun-egoera 
zein zen jakiteko, sortutako gatazkak konpontzeko eta detektatutako aukerak hobetzen lagunduko duten giza 
baliabideentzako tresnak diseinatzeko.

Bodegas Elosegi enpresako langileei lan-giroari buruz egindako 
azterketak honako hau zuen helburu: 

• Lan-giroari lotutako hainbat gairen inguruko errealitatearen 
diagnostikoa egitea.

• Hobetzeko esparruak detektatzea.

• Lan-giroak langileen portaeran duen eragina ezagutzea.

• Giza baliabideak kudeatzeko estrategia eta jardunbideak 
enpresaren behar errealetara egokitzea.

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Enpresak eta aholkularitza-enpresak adierazi dutenez, ez dute 
eragozpenik izan lan-giroari buruzko azterketa egiteko garaian. 

Dena dela, COVIDak eragindako osasun-krisia dela eta, proiektua 
gauzatu ondoren hartutako neurri guztiak abian jartzean ezin 

izan dituzte inplementatu nahi zituzten guztiak. Hala ere, enpresa 
aholkularitza-enpresak egindako gomendioak aplikatzen hasi da, eta 
oso pozik dago lortzen ari den emaitzekin.

ESPARRUA



Azkenik, lortutako emaitza nagusiak eta proiektuaren garapenak era-
gin dituen aldaketak azpimarratu ditu enpresak:

• Lan-giroari buruzko azterketaren bitartez langileen gogobetetasun 
erreala ezagutzea (taldearen % 70 dago pozik).

• Langileak proiektu komunean inplikatuago edukitzen lagunduko 
duen kudeaketa-eredua apalankatzeko arazoak eta indarrak identi-
fikatzea.

• Barne-entzuteak enpresan duen garrantzia ezagutzea. Izan ere, ara-
zoak eta indarrak ezagutzea eta, era horretan, pertsonen eta haien 
itxaropenen kudeaketa enpresaren helburuetara egokitzea ahalbi-
detzen du.

• Barne-komunikazioak enpresan duen garrantzia ulertzea. Informa-
zioa eta mezuak talde osoari helarazi behar zaizkio, langileak enpre-
sako kide izatearen sentsazioa sendotzeko.

Azkenik, azpimarratu beharra dago Hazinnova Elikadura Klusterra agen-
teak proiektu osoan bete duen funtsezko zeregina. Izan ere, une oro la-
gundu dio enpresari gauzatze-prozesuan, eta prozesu horren jarraipen 
sakona egin du.

EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Bodegas Elosegi enpresak adierazi duenez, langileen gogobetetasun-maila ezagutzea da taldea motibatzen 
hasteko eta taldeko kidea izatearen zentzua suspertzeko abiapuntua.

Enpresak adierazi duenez, proiektuaren lorpen nagusiak hobetu beharreko esparruak detektatzea eta enpresak 
etorkizunean inplementatu beharreko ekintzak zehazteko (eta, era horretan, detektatutako aukerak hobetzeko) 
ibilbide-orria zehaztea izan dira.
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