
Nola parte hartu Behin Betiko Barne Mugikortasuneko deialdian 
 
Behin betiko barne-mugikortasuneko deialdi honetan parte hartzeko, Bilbo-
Basurtuko ESIko ordenagailu batetik sartu beharko duzu barne-mugikortasuneko 
aplikazio informatikoan, ibilbide honen bidez: 
 
(Hasiera > Aplikazioak-Pertsonala- Giza Baliabideak> Barne-mugikortasuna) 
 
Erabiltzailea eta pasahitza mekanizatu ondoren (Norbidekoa), klik bikoitza egin 
"BEHIN BETIKO MUGIKORTASUNA" aukeran. 
 
Une horretan, bere kategoriari dagozkion Bilbo-Basurtu ESIko antolaketa-unitate 
(destino) guztiak agertuko zaizkio pantailaren ezkerraldean, bakoitzaren barruan 
egon daitezkeen txandekin. 
 
Garrantzitsua da interesatzen zaizkion destino/txanda guztiak aukeratzea, 
lehentasun-ordenaren arabera. Lehentasun horiek aplikazioan destinoak 
aukeratu dituen ordenaren arabera zehaztuko dira. 
Aplikazioan hautatu beharreko destino bakoitza bilatzeko iragazki bat dago, 
bertan destinoaren izenaren zati bat idatzita bilaketa erraztuko zaizu. 
 
Zure eskaera deialdi honetan kontuan hartzeko, beharrezkoa da horretarako 
gaitutako "berretsi parte-hartzea" botoia sakatzea aplikazio informatikoko 
eskabideen pantailan; nahiz eta aplikazioan behin baino gehiagotan sartu  
eskabidean aldaketak egiteko, behin bakarrik sakatuta nahikoa izango da, eta egin 
aurretik eta ondoren egindako aldaketa guztiak baliozkoak izango dira.  Zerrenda 
berriak egiteko orduan, aipatutako botoiaren bidez parte hartuko dutela baieztatu 
duten pertsonen eskabideak hartuko dira kontuan, eskaera-epea amaitu arte 
egiten diren aldaketa guztiak barne. 
 
Aurreko urteetan ez bezala, ez da beharrezkoa izango egindako eskabideak 
Langileen Erregistroan aurkeztea, horiek erregistratuta geratuko baitira 
plataforma informatikoaren bidez parte hartu dutela baieztatzean. 
 
Aurreko deialdian esku hartu eta deialdi honetan parte hartu nahi ez baduzu, ez 
duzu ezer egin beharko. 
 
Uneren batean "berretsi parte-hartzea" botoia sakatzen baduzu eta azkenean  
parte ez hartzea erabakitzen baduzu, edo errore batengatik sakatu baduzu, sakatu 
mesedez "ezeztatu parte-hartzea" botoia,  horrela, eskaera ez da kontuan hartuko. 
 
Aurreko deialdian epe barruan eskaera egin bazenuen, deialdi horretan hautatu 
zenituen unitateak/txandak ikusi ahal izango dituzu pantailaren eskuinaldean, 
baina litekeena da horietako batzuk ezabatu izana lanpostuen katalogoan egindako 
aldaketen ondorioz. Nolanahi ere, eskatu nahi dituzun destino eta txanda guztiak 
hautatuta dauden berrikusi beharko duzu, behar diren destinoen ordena 
gehitzeko/ezabatzeko/aldatzeko. 
 
 



Nola hautatu, ordena aldatu edo destino/txanda bat edo guztiak ezabatu 
 
Destinoa/txanda bat hautatzeko, lehenik eta behin, nahi duzun txandan klik egin 
beharko duzu unitate horren barruan, eta, ondoren, klik bat unitatearen izenaren 
ezkerraldeko laukian; adibidean, "Areilza ebakuntza-gelako EU" unitatea hautatzeko 
M-T txandan: 
 
 
 

 
 
 
 
Orduan, aukeratutako unitatea/txanda pantailaren eskuinera pasako da. 
 
Aukeratutako destinoa/txanda baten ordena aldatu nahi baduzu, egin klik saguaren 
eskuineko botoiarekin mugitu nahi duzun destino/txandaren ezkerraldean dagoen 
lauki gorrian, eta, sakatuta edukita, arrastatu punteroa jarri nahi duzun destinoaren 
gainean jarri arte, gorantz arrastatzen baduzu; edo jarri nahi duzun helmugaren 
gainean, beherantz arrastatzen baduzu; une horretan askatu saguaren botoia eta 
aldaketa eginda dago. 
 
Pantaila bakar batean ikusi ezin dituzun unitateak / txandak aukeratuta badituzu, eta 
horietako baten ordena aldatu nahi baduzu, ezin izango duzu azaldutako metodoa 
erabili, eta haren azpian utzi nahi dituzun eskabide guztiak ezabatu beharko dituzu, eta 
banan-banan hautatu, zure lehentasun-ordenaren arabera; horretarako, lehenago 
komeni da eskabideak inprimatzea eta paperean aldatzea/gehitzea beharrezkotzat 
jotzen duzuna. 
 
Aldez aurretik hautatutako destino bat ezabatzeko, egin klik ezabatu nahi duzun 
destinoaren ezkerraldean dagoen lauki gorrian. 
Eskabidea berregiteko aukeratutako destino guztiak ezabatu nahi badituzu, sakatu 
"ezabatu destino guztiak"  

2. Klik egin Unitateren izenaren 

ezkerraldean. 

1. Klik egin txandan 

 


