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4406 enplegua 

 

enplegu-politika 
            RT  interes kolektiboko enpresa  (4016) 
            RT  lan-merkatua  (4411) 
            RT  lan-ordutegiaren antolamendua  (4416) 
NT1  enplegu betea  
NT1  enplegu erreserbatua  
            RT  langile minusbaliatua  (4411) 
NT1  enplegu-sorkuntza  
            RT  enpresaren sorkuntza  (4006) 
            RT  Mediterraneoko programa integratuak  (1616) 
            RT  zona franko industriala  (6806) 
  NT2  enplegurako toki-ekimena  
NT1  enpleguaren birmoldaketa  
            RT  aldaketa teknologikoa  (6411) 
            RT  industria-birmoldaketa  (6806) 
NT1  enpleguaren segurtasuna  
            RT  aldi baterako lana  (4406) 
            RT  iraizpena  (4406) 
NT1  enpleguari eustea  
            RT  birlaneratzeko laguntza [V4.2]  (4406) 
            RT  enplegurako laguntza  (1606) 
NT1  Erkidegoaren enplegu-politika  
            RT  Erkidegoaren politika  (1016) 
  NT2  Enplegu Lantaldea (EE)  
            RT  EE aholku-lantaldea  (1006) 
  NT2  Europako Enplegu Estrategia  
            RT  emaitzen konparaziozko ebaluazioa  (6411) 
            RT  enpresaren sorkuntza  (4006) 
            RT  langilearen moldagarritasuna  (4411) 
            RT  tratu-berdintasuna  (1236) 
  NT2  kokatze-eskubidea  
            RT  europar sozietatea  (4016) 
            RT  lanbide liberala  (4411) 
            RT  lanbide-migrazioa  (2811) 
            RT  merkataritza-askatasuna  (1236) 
            RT  merkataritza-zuzenbidea  (2006) 
            RT  tituluak ezagutzea  (3206) 
  NT2  lanbide-kualifikazioak ezagutzea  
            RT  lanbide-heziketa  (4406) 
  NT2  langileen joan-etorri askea  
            RT  herritarren Europa  (1016) 
            RT  lanbide-migrazioa  (2811) 
            RT  laneskuaren mugikortasuna  (4411) 
            RT  langile migratzailea  (4411) 
            RT  merkatu bakarra  (1016) 
            RT  nazionalitatearengatiko bereizkeria  (1236) 
            RT  pertsonen joan-etorri askea  (1231) 
            RT  zirkulazio-askatasuna  (1236) 
  NT2  zerbitzugintza askea  
            RT  hirugarren sektorea  (1621) 
            RT  lanbide liberala  (4411) 

            RT  merkataritza-askatasuna  (1236) 
            RT  merkatu bakarra  (1016) 
            RT  pertsonen joan-etorri askea  (1231) 
            RT  zerbitzua  (2026) 
            RT  zerbitzugintza  (2031) 
NT1  lan-baimena  
            RT  egoitza-eskubidea  (1231) 
            RT  langile migratzailea  (4411) 
NT1  lanbide-birmoldaketa  
            RT  aldaketa teknologikoa  (6411) 
            RT  industria-birmoldaketa  (6806) 
            RT  lanbide-heziketa  (4406) 
NT1  lanbiderako irispidea  
NT1  laneratzea  
            RT  enplegurako irispidea  (4411) 
            RT  lan-merkatua  (4411) 
            RT  lanbideratzeko enpresa  (4011) 
            RT  lehen lanpostua  (4411) 
  NT2  birlaneratzea  
            RT  delitugintza  (2826) 
            RT  ezindua  (2826) 
NT1  laneskuaren plangintza  
NT1  langabeziaren aurkako borroka  
            RT  enplegurako laguntza  (1606) 
            RT  langabea  (4411) 
  NT2  lan partekatua  
 
 
enpleguaren amaiera 
            RT  jardueraren amaiera  (4006) 
NT1  enplegu-ezabaketa  
            RT  industriaren berregituraketa  (6806) 
NT1  erretiro aurreratua  
NT1  erretiroa hartzeko baldintza  
            RT  erretiro-pentsioa  (2836) 
NT1  iraizpena  
            RT  aldaketa teknologikoa  (6411) 
            RT  enpleguaren segurtasuna  (4406) 
            RT  enpresaren transferentzia  (4006) 
  NT2  arazo ekonomikoen ziozko iraizpena  
            RT  atzeraldi ekonomikoa  (1611) 
  NT2  bidegabeko iraizpena  
  NT2  birlaneratzeko laguntza [V4.2]  
            RT  enpleguari eustea  (4406) 
            RT  lanpostu-aldaketa  (4421) 
  NT2  iraizpen kolektiboa  
  NT2  iraizpenagatiko kalde-ordaina  
            RT  kalte-ordaina  (1211) 
NT1  pertsona erretiratua  
            RT  erretiro-pentsioa  (2836) 
            RT  gizarte-segurantza  (2836) 
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enpleguaren egitura 
            RT  lan-merkatua  (4411) 
            RT  laneskua  (4411) 
NT1  adingabeen lana  
            RT  familia-enpresa  (4011) 
            RT  familiako laneskua  (4411) 
            RT  haurra  (2816) 
            RT  haurren babesa  (2826) 
            RT  haurren eskubideak  (1236) 
NT1  alokairu gabeko jarduera  
            RT  lanbide lokabea  (4411) 
NT1  emakumeen lana  
            RT  emakumezko laneskua  (4411) 
NT1  enplegu-aniztasuna  
            RT  errenta osagarria  (4421) 
            RT  errenten metaketa  (1626) 
NT1  gazteen lana  
            RT  langile gaztea  (4411) 
NT1  lan atipikoa  
            RT  enplegu-mota berria  (4411) 
  NT2  aldi baterako lana  
            RT  aldi baterako enpleguko agentzia  (4411) 
            RT  enpleguaren segurtasuna  (4406) 
            RT  lan-kontratua  (4421) 
  NT2  etxetiko lana  
            RT  emakumezko laneskua  (4411) 
            RT  lantokia  (4416) 
  NT2  lansaio partzialeko lana  
            RT  lan-ordutegiaren antolamendua  (4416) 
            RT  lansaio partzialeko nekazaritza  (5616) 
  NT2  noizbehinkako lana  
  NT2  sasoikako lana  
            RT  sasoikako langabezia  (4406) 
            RT  sasoikako langilea  (4411) 
  NT2  urrutiko lana  
            RT  telekomunikazioa  (3226) 
NT1  lan klandestinoa  
            RT  ezkutuko ekonomia  (1621) 
            RT  langile klandestinoa  (4411) 
NT1  lansaio osoko lana  
NT1  ordainik gabeko lana  
            RT  borondatezko gizarte-langileak  (2826) 
            RT  familiako laneskua  (4411) 
            RT  ongintzako erakundea  (2826) 
 
 
lanbide-heziketa 
            RT  Europa barneko sarea  (1016) 
            RT  garapen pertsonala  (2826) 
            RT  garapenerako programa integratua  (1616) 
            RT  helduen hezkuntza  (3206) 
            RT  lanbide-birmoldaketa  (4406) 

            RT  lanbide-irakaskuntza  (3211) 
            RT  lanbide-kualifikazioa  (4411) 
            RT  lanbide-kualifikazioak ezagutzea  (4406) 
NT1  bilerak egiteko teknikak  
NT1  etengabeko lanbide-prestakuntza  
  NT2  ikasteko metodoa [V4.2]  
            RT  ikaskuntza  (3216) 
            RT  metodo pedagogikoa  (3206) 
    NT3  arin irakurtzeko metodoa [V4.2]  
    NT3  mnemoteknia [V4.2]  
NT1  idazteko teknikak  
NT1  komunikazio-teknikak  
NT1  lanbide-eguneratzea  
            RT  kualifikazio zaharkitua  (4411) 
NT1  lanbide-ikaskuntza  
            RT  ikastuna  (4411) 
NT1  lanpostuko prestakuntza  
            RT  nekazaritzako irakaskuntza  (3211) 
NT1  negoziazio-teknikak  
NT1  prestakuntzako praktikak  
            RT  probaldia  (4421) 
NT1  prestakuntzarako baimena  
            RT  lanaren antolaketa  (4416) 
 
 
langabezia 
            RT  biztanleria ez-aktiboa  (4411) 
            RT  irauteko gutxieneko diru-sarrera  (2826) 
            RT  lan-merkatua  (4411) 
            RT  langabea  (4411) 
            RT  langabezia-asegurua  (2836) 
NT1  egiturazko langabezia  
NT1  emakumeen langabezia  
            RT  emakumezko laneskua  (4411) 
NT1  ezkutuko langabezia  
NT1  gazteen langabezia  
            RT  langile gaztea  (4411) 
NT1  langabezia partziala  
NT1  langabezia teknikoa  
            RT  atzeraldi ekonomikoa  (1611) 
            RT  lan-gatazka  (4426) 
NT1  langabezia teknologikoa  
            RT  aldaketa teknologikoa  (6411) 
NT1  langabezia ziklikoa  
            RT  atzeraldi ekonomikoa  (1611) 
NT1  langile migratzaileen langabezia  
            RT  langile migratzailea  (4411) 
            RT  migratzailea  (2811) 
NT1  luzaroko langabezia  
NT1  sasoikako langabezia  
            RT  sasoikako lana  (4406) 
            RT  sasoikako langilea  (4411) 
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4411 lan-merkatua 

 

gizarte- eta lanbide-kategoria 
            RT  gizarte-egitura  (2821) 
NT1  behargina  
            RT  eskulangilea  (4411) 
            RT  langileen klasea  (2821) 
            RT  nekazaritzako laneskua  (5616) 
  NT2  behargin espezializatua  
    NT3  meatzaria  
  NT2  behargin kualifikatua  
  NT2  ikastuna  
            RT  lanbide-ikaskuntza  (4406) 
  NT2  peoia  
NT1  enplegatua  
            RT  bulegaria  (4006) 
            RT  zerbitzu publikoetako langilea  (0436) 
NT1  gainbegiralea  
NT1  koadroa  
  NT2  goi-mailako koadroa  
  NT2  koadro ertaina  
 
 
lan-merkatua 
            RT  enplegu-politika  (4406) 
            RT  enpleguaren egitura  (4406) 
            RT  laneratzea  (4406) 
            RT  langabezia  (4406) 
NT1  aldi baterako enpleguko agentzia  
            RT  aldi baterako lana  (4406) 
NT1  enplegatzailea  
            RT  ugazaben erakundea  (4426) 
NT1  enplegu-bulegoa  
NT1  enplegu-eskaintza  
NT1  enplegu-eskaria  
NT1  enplegu-mota berria  
            RT  lan atipikoa  (4406) 
NT1  enpleguaren estatistika  
            RT  estatistika  (1631) 
NT1  enplegurako irispidea  
            RT  lanbideratzeko enpresa  (4011) 
            RT  laneratzea  (4406) 
            RT  tratu-berdintasuna  (1236) 
NT1  EURES  
NT1  lanaren malgutasuna  
            RT  lanaren antolaketa  (4416) 
NT1  lanbide-esperientzia  
            RT  lanbide-kualifikazioa  (4411) 
NT1  lanbide-mugikortasuna  
            RT  gizarte-mugikortasuna  (2821) 
            RT  lanpostu-aldaketa  (4421) 

NT1  lanesku-beharrizana  
  NT2  lanesku-eskasia  
NT1  laneskuaren mugikortasuna  
            RT  langileen joan-etorri askea  (4406) 
NT1  langilearen moldagarritasuna  
            RT  Europako Enplegu Estrategia  (4406) 
NT1  lehen lanpostua  
            RT  laneratzea  (4406) 
 
 
lanbide-kategoria 
            RT  funtzionarioen estatutua  (0436) 
NT1  alokairupekoa  
            RT  alokairua  (4421) 
NT1  artisaua  
            RT  artisautzako enpresa  (4011) 
            RT  eskulangilea  (4411) 
            RT  eskulangintzako ekoizpena  (6806) 
NT1  ezkontide laguntzailea  
NT1  lanbide liberala  
            RT  alokairuz besteko errenta  (4421) 
            RT  Justizia Administrazioko langileak  (1226) 
            RT  kokatze-eskubidea  (4406) 
            RT  lanbide paramedikoa  (2841) 
            RT  lanbide-elkargoa  (4426) 
            RT  osasun-arloko lanbidea  (2841) 
            RT  profesionalen sozietate zibila  (4016) 
            RT  zerbitzugintza askea  (4406) 
NT1  lanbide lokabea  
            RT  alokairu gabeko jarduera  (4406) 
            RT  alokairuz besteko errenta  (4421) 
            RT  lanbide-elkargoa  (4426) 
 
 
laneskua 
            RT  enpleguaren egitura  (4406) 
            RT  nekazaritzako laneskua  (5616) 
NT1  biztanleria aktiboa  
            RT  nekazaritzako biztanleria aktiboa  (5616) 
  NT2  biztanleria aktibo landuna  
  NT2  lan egiteko adina duen biztanleria  
  NT2  langabea  
            RT  langabezia  (4406) 
            RT  langabezia-asegurua  (2836) 
            RT  langabeziaren aurkako borroka  (4406) 
NT1  biztanleria ez-aktiboa  
            RT  langabezia  (4406) 
NT1  emakumezko laneskua  
            RT  emakumeen lana  (4406) 
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            RT  emakumeen langabezia  (4406) 
            RT  etxetiko lana  (4406) 
            RT  ordainsari-berdintasuna  (4421) 
NT1  Erkidegoko langilea  
            RT  Europako funtzionarioa  (1006) 
NT1  eskulangilea  
            RT  artisaua  (4411) 
            RT  behargina  (4411) 
NT1  familiako laneskua  
            RT  adingabeen lana  (4406) 
            RT  etxeko ekonomia  (1621) 
            RT  familia-enpresa  (4011) 
            RT  nekazaritzako familia-ustiategia  (5616) 
            RT  ordainik gabeko lana  (4406) 
NT1  gaitasun anitzeko langilea  
NT1  laguntzailea  
NT1  lanbide-kualifikazioa  
            RT  eginkizunen deskripzioa  (4421) 
            RT  lanbide-esperientzia  (4411) 
            RT  lanbide-heziketa  (4406) 
            RT  langileen kontratazioa  (4421) 
  NT2  kualifikazio zaharkitua  
            RT  lanbide-eguneratzea  (4406) 
NT1  langile atzerriratua  
            RT  enpresa multinazionala  (4011) 
NT1  langile behartsua  
            RT  errenta txikia  (1626) 
            RT  pobretasuna  (1626) 
NT1  langile gaztea  
            RT  adinarengatiko bereizkeria  (1236) 
            RT  gaztea  (2816) 
            RT  gazteen lana  (4406) 

            RT  gazteen langabezia  (4406) 
NT1  langile klandestinoa  
            RT  lan klandestinoa  (4406) 
            RT  nekazaritzako laneskua  (5616) 
NT1  langile migratzailea  
            RT  atzerritarrentzako hezkuntza  (3206) 
            RT  egoitza-eskubidea  (1231) 
            RT  etorkinen gizarteratzea  (2811) 
            RT  herritarren eskubideak  (1236) 
            RT  itzulerako migrazioa  (2811) 
            RT  kultur desberdintasuna  (2831) 
            RT  lan-baimena  (4406) 
            RT  langile migratzaileen langabezia  (4406) 
            RT  langileen joan-etorri askea  (4406) 
            RT  migratzailea  (2811) 
            RT  ordainsari-berdintasuna  (4421) 
            RT  tratu-berdintasuna  (1236) 
NT1  langile minusbaliatua  
            RT  enplegu erreserbatua  (4406) 
            RT  ezindua  (2826) 
            RT  ezinduen gizarteratzea  (2826) 
NT1  langile zaharra  
            RT  adinekoak  (2816) 
NT1  mugaldeko langilea  
            RT  lanbide-migrazioa  (2811) 
            RT  mugaldeko migrazioa  (2811) 
NT1  sasoikako langilea  
            RT  nekazaritzako laneskua  (5616) 
            RT  sasoikako lana  (4406) 
            RT  sasoikako langabezia  (4406) 
            RT  sasoiko migrazioa  (2811) 
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4416 lan-baldintzak eta lanaren antolaketa 

 

lan-baldintza 
            RT  antolamendu-kultura [V4.2]  (4006) 
            RT  industria-proiektua  (6806) 
            RT  lan-araua  (4426) 
            RT  lanaren soziologia  (3611) 
            RT  zarataren aurkako babesa  (5206) 
NT1  ergonomia  
  NT2  lanaren fisiologia  
            RT  pantaila aurreko lana  (4416) 
  NT2  lanaren humanizazioa  
  NT2  lanaren psikologia  
            RT  psikologia  (3611) 
    NT3  absentismoa  
    NT3  laneko gogobetetasuna  
    NT3  larritasun psikikoa  
            RT  buru-osasuna  (2841) 
NT1  lan-ingurua  
NT1  laneko segurtasuna  
            RT  airearen kutsatzailea  (5216) 
            RT  bibrazio mekanikoa  (5216) 
            RT  erradiazioaren aurkako babesa  (6621) 
  NT2  babes-ekipamendua  
  NT2  lan-istripua  
            RT  ezindua  (2826) 
            RT  lan-istripuetarako asegurua  (2836) 
            RT  lanbidearen ziozko heriotza-tasa  (2816) 
  NT2  lan-medikuntza  
            RT  medikuntza  (2841) 
  NT2  lan-osasuna  
  NT2  lanbide-gaixotasuna  
            RT  lanbidearen ziozko heriotza-tasa  (2816) 
  NT2  lanerako ezintasuna  
            RT  ezintasun-asegurua  (2836) 
NT1  lantokia  
            RT  etxetiko lana  (4406) 
 
 
lana 
 
 
lanaren antolaketa 
            RT  lanaren malgutasuna  (4411) 
            RT  lanaren soziologia  (3611) 

            RT  prestakuntzarako baimena  (4406) 
NT1  kate-lana  
            RT  kate-ekoizpena  (6406) 
NT1  lan-ordutegiaren antolamendua  
            RT  enplegu-politika  (4406) 
            RT  lansaio partzialeko lana  (4406) 
  NT2  asteko lanaldiaren txikipena  
NT1  lanaren azterketa  
            RT  ekoizpenaren antolaketa  (6406) 
            RT  kudeaketa  (4021) 
  NT2  lan-erritmoa  
  NT2  lanaren banaketa  
  NT2  lanaren produktibitatea  
            RT  ekoizpen-araua  (6411) 
            RT  etekinaren araberako alokairua  (4421) 
            RT  nekazaritzako produktibitatea  (5616) 
            RT  produktibitatea  (4026) 
NT1  lansaioa  
            RT  gidaldiaren iraupena  (4806) 
  NT2  aparteko ordua  
  NT2  atsedenaldia  
    NT3  asteko atsedena  
    NT3  jaieguna  
    NT3  ordaindutako oporrak  
            RT  gizarte-baimena  (2836) 
            RT  oporrak  (2826) 
      NT4  lan-utzialdi berezia  
    NT3  soldatarik gabeko baimena  
  NT2  gaueko lana  
  NT2  igandeko lana  
  NT2  lan-denboraren murrizketa  
            RT  alokairuen txikipena  (4421) 
  NT2  lan-ordutegia  
            RT  gidaldiaren iraupena  (4806) 
  NT2  lansaio jarraitua  
  NT2  legezko lansaioa  
  NT2  ordutegi malgua  
  NT2  txandakako lana  
NT1  pantaila aurreko lana  
            RT  lanaren fisiologia  (4416) 
            RT  pantaila  (3236) 
            RT  testu-tratamendua  (3236) 
NT1  talde-lana 
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4421 langileriaren administrazioa eta ordainsariak 

 

alokairu-politika 
            RT  errenta-politika  (1606) 
            RT  herstura-politika  (1606) 
NT1  alokairuaren finkapena  
  NT2  alokairuen eskala  
  NT2  alokairuen indexazioa  
            RT  prezioen indexazioa  (2451) 
NT1  alokairuen igoera  
            RT  bizi-kostua  (1611) 
            RT  erosteko ahalmena  (1626) 
            RT  inflazioa  (1611) 
NT1  alokairuen izozketa  
            RT  prezioen izozketa  (2451) 
NT1  alokairuen txikipena  
            RT  herstura-politika  (1606) 
            RT  lan-denboraren murrizketa  (4416) 
NT1  etxeko lanarengatiko alokairua  
            RT  etxeko ekonomia  (1621) 
NT1  gutxieneko alokairua  
            RT  erosteko ahalmena  (1626) 
NT1  hileroko ordainketa  
NT1  ordainsari-berdintasuna  
            RT  bereizkeria ekonomikoa  (1236) 
            RT  emakumezko laneskua  (4411) 
            RT  gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna  
(1236) 
            RT  langile migratzailea  (4411) 
            RT  tratu-berdintasuna  (1236) 
 
 
lanaren ordainketa 
NT1  alokairu-prima  
NT1  alokairua  
            RT  alokairuen gaineko zerga  (2446) 
            RT  alokairuen kostua  (4026) 
            RT  alokairupekoa  (4411) 
  NT2  alokairu txikia  
            RT  errenta txikia  (1626) 
  NT2  atxikipena  
            RT  alokairuen gaineko zerga  (2446) 
            RT  gizarte-kotizazioa  (2836) 
  NT2  etekinaren araberako alokairua  

            RT  ekoizpen-araua  (6411) 
            RT  lanaren produktibitatea  (4416) 
  NT2  ordukako alokairua  
NT1  alokairuz besteko errenta  
            RT  lanbide liberala  (4411) 
            RT  lanbide lokabea  (4411) 
NT1  bidaia-sariak eta gastuak  
NT1  errenta osagarria  
            RT  enplegu-aniztasuna  (4406) 
NT1  gauzazko ordainketa  
 
 
langileriaren administrazioa 
            RT  antolamendu-kultura [V4.2]  (4006) 
            RT  kapital intelektuala [V4.2]  (4021) 
NT1  administrazio-lehiaketa  
            RT  EE oposizio-lehiaketa  (1006) 
NT1  eginkizunen deskripzioa  
            RT  lanbide-kualifikazioa  (4411) 
NT1  lan-kontratua  
            RT  aldi baterako lana  (4406) 
            RT  kontratua  (1211) 
NT1  lanbide-karrera  
  NT2  antzinatasuna  
  NT2  lan-bizitza  
  NT2  lanbide-kategoriaz jaistea  
  NT2  lanbide-sustapena  
  NT2  lanpostu-aldaketa  
            RT  birlaneratzeko laguntza [V4.2]  (4406) 
            RT  industriaren berregituraketa  (6806) 
            RT  lanbide-mugikortasuna  (4411) 
NT1  langileen estatutua  
NT1  langileen izendapena  
NT1  langileen kalifikazioa  
NT1  langileen kontratazioa  
            RT  lanbide-kualifikazioa  (4411) 
            RT  test psikometrikoa [V4.2]  (3611) 
  NT2  beste enpresa batetik langileak hartzea  
NT1  langileria  
NT1  probaldia  
            RT  prestakuntzako praktikak  (4406) 
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4426 lan-harremanak eta lan-zuzenbidea 

 

lan-harremanak 
NT1  gizarte-elkarrizketa  
            RT  gizarte-ituna  (2826) 
  NT2  Erkidegoko gizarte-elkarrizketa  
NT1  gizarte-solaskidea  
            RT  lan-zuzenbidea  (4426) 
  NT2  funtzionarioen sindikatua  
            RT  Europako funtzionarioa  (1006) 
            RT  funtzionarioa  (0436) 
  NT2  sindikatua  
            RT  iritzi-askatasuna  (1236) 
            RT  sindikatu-askatasuna  (1236) 
    NT3  konfederazio sindikala  
            RT  Europako Sindikatuen Konfederazioa  (7611) 
            RT  Sindikatu Libreen Nazioarteko 
Konfederazioa  (7626) 
  NT2  ugazaben erakundea  
            RT  enplegatzailea  (4411) 
            RT  enpresa-zuzendaria  (4006) 
    NT3  ugazaben konfederazioa  
NT1  hitzarmen kolektiboa  
NT1  lan-gatazka  
            RT  lan-jurisdikzioa  (1226) 
            RT  langabezia teknikoa  (4406) 
  NT2  greba  
            RT  greba-eskubidea  (4426) 
  NT2  langileak errekisatzea  
  NT2  ugazaben itxiera  
NT1  langileen ordezkaritza  
  NT2  enpresa-batzordea  
    NT3  Europako enpresa-batzordea  
  NT2  hauteskunde sindikalak  
  NT2  ordezkari sindikala  
NT1  langileen parte-hartzea  
            RT  partaidetza  (4006) 
  NT2  autokudeaketa  
  NT2  elkarrekin kudeatzea  
  NT2  langile akziodunak  
            RT  errenta aldakorreko balorea  (2421) 
  NT2  langileak informatzea  
  NT2  langileei kontsultatzea  
  NT2  mozkinetan parte hartzea  
            RT  partaidetza  (4006) 

NT1  negoziazio kolektiboa  
  NT2  hiru alderdiko konferentzia  
 
 
lan-zuzenbidea 
            RT  diziplina-prozedura  (0436) 
            RT  eskuratutako eskubideak  (1206) 
            RT  funtzio publikoa  (0436) 
            RT  gizarte-solaskidea  (4426) 
            RT  lan-jurisdikzioa  (1226) 
            RT  Langileen Oinarrizko Eskubide Sozialen 
Europar Batasuneko Gutuna  (2826) 
            RT  nazioarteko lan-zuzenbidea  (1231) 
NT1  gizarte-balantzea  
NT1  greba-eskubidea  
            RT  funtzio publikoa  (0436) 
            RT  greba  (4426) 
NT1  lan-araua  
            RT  lan-baldintza  (4416) 
NT1  lanaren ikuskapena  
NT1  Lanaren Kodea  
NT1  lanbide-sekretua  
            RT  akats medikoa  (2841) 
            RT  banku-sekretua  (2416) 
            RT  gaixoen eskubideak  (2841) 
            RT  industria-sekretua  (6411) 
            RT  lanbide-deontologia  (4426) 
NT1  sindikatu-eskubideak  
            RT  funtzio publikoa  (0436) 
 
 
lanbideen antolaketa 
NT1  korporatibismoa  
NT1  lanbide arteko akordioa  
NT1  lanbide-deontologia  
            RT  bioetika  (2826) 
            RT  lanbide-sekretua  (4426) 
  NT2  kontzientzia-klausula  
NT1  lanbide-elkargoa  
            RT  lanbide liberala  (4411) 
            RT  lanbide lokabea  (4411) 
NT1  lanbide-elkartea 
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Gai-eremuko terminologia: 44 LAN ETA ENPLEGUA 
 

abaguneko langabezia 
   USE langabezia ziklikoa(4406) 
  

abokatuen elkargo ofiziala 
   USE lanbide-elkargoa(4426) 
  

absentismoa (4416) 
  

adingabeen lana (4406) 
  

aditua 
   USE lanbide lokabea(4411) 
  

administrazio-lehiaketa (4421) 
  

aholku-emailea 
   USE lanbide lokabea(4411) 
  

aholkularia 
   USE lanbide lokabea(4411) 
  

akordio kolektiboa 
   USE hitzarmen kolektiboa(4426) 
  

aldi baterako enplegua 
   USE aldi baterako lana(4406) 
  

aldi baterako enpleguko agentzia (4411) 
  

aldi baterako kontratazioa 
   USE aldi baterako lana(4406) 
  

aldi baterako lana (4406) 
  

aldizkako langilea 
   USE sasoikako langilea(4411) 
  

alokairu gabeko jarduera (4406) 
  

alokairu gabeko langilea 
   USE alokairu gabeko jarduera(4406) 
  

alokairu mugikorra 
   USE alokairuen eskala(4421) 
  

alokairu txikia (4421) 
  

alokairu-berdintasuna 
   USE ordainsari-berdintasuna(4421) 
  

alokairu-desberdintasuna 
   USE ordainsari-berdintasuna(4421) 
  

alokairu-politika (4421) 
  

alokairu-prima (4421) 
  

alokairu-tarifa 
   USE alokairuaren finkapena(4421) 
  

alokairua (4421) 
  

alokairuaren finkapena (4421) 
  

alokairuen balioa handitzea 
   USE alokairuen igoera(4421) 
  

alokairuen beherakada 
   USE alokairuen txikipena(4421) 
  

alokairuen doikuntza 

   USE alokairuaren finkapena(4421) 
  

alokairuen eskala (4421) 
  

alokairuen eskala mugikorra 
   USE alokairuen eskala(4421) 
  

alokairuen igoera (4421) 
  

alokairuen indexaketa 
   USE alokairuen indexazioa(4421) 
  

alokairuen indexazioa (4421) 
  

alokairuen izozketa (4421) 
  

alokairuen malgutasuna 
   USE lanaren malgutasuna(4411) 
  

alokairuen txikipena (4421) 
  

alokairuen ziozko gatazka 
   USE lan-gatazka(4426) 
  

alokairupeko langilea 
   USE alokairupekoa(4411) 
  

alokairupekoa (4411) 
  

alokairuz besteko errenta (4421) 
  

antzinatasun-prima 
   USE alokairu-prima(4421) 
  

antzinatasuna (4421) 
  

aparteko ordainsaria 
   USE alokairu-prima(4421) 
  

aparteko ordua (4416) 
  

arazo ekonomikoen ziozko iraizpena (4406) 
  

arin irakurtzeko metodoa [V4.2] (4406) 
  

arretazko greba 
   USE greba(4426) 
  

artisaua (4411) 
  

asbestosia 
   USE lanbide-gaixotasuna(4416) 
  

astean x orduko lansaioa 
   USE legezko lansaioa(4416) 
  

astegunetatik kanpoko lana 
   USE igandeko lana(4416) 
  

asteko atsedena (4416) 
  

asteko lanaldiaren txikipena (4416) 
  

atsedenaldia (4416) 
  

atxikipena (4421) 
  

autokudeaketa (4426) 
  

azpienplegua 
   USE langabezia partziala(4406) 
  

babes pertsonaleko ekipamendua 
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   USE babes-ekipamendua(4416) 
  

babes-ekipamendua (4416) 
  

babes-jantziak 
   USE babes-ekipamendua(4416) 
  

babes-kaskoa 
   USE babes-ekipamendua(4416) 
  

baimen berezia 
   USE lan-utzialdi berezia(4416) 
  

baimen sabatikoa 
   USE lan-utzialdi berezia(4416) 
  

baimena 
   USE atsedenaldia(4416) 
  

barruko birlaneratzea 
   USE lanpostu-aldaketa(4421) 
  

barruko lekualdaketa 
   USE lanpostu-aldaketa(4421) 
  

behargin espezializatua (4411) 
  

behargin kualifikatua (4411) 
  

behargina (4411) 
  

behin-behineko enplegua 
   USE aldi baterako lana(4406) 
  

behin-behineko lana 
   USE aldi baterako lana(4406) 
  

bere konturako langilea 
   USE lanbide lokabea(4411) 
  

bermatutako alokairua 
   USE gutxieneko alokairua(4421) 
  

beste enpresa batetik langileak hartzea (4421) 
  

bidaia-gastuak 
   USE bidaia-sariak eta gastuak(4421) 
  

bidaia-sariak eta gastuak (4421) 
  

bidegabeko iraizpena (4406) 
  

bilerak egiteko teknikak (4406) 
  

birlaneratzea (4406) 
  

birlaneratzeko laguntza [V4.2] (4406) 
  

bitarteko enplegua 
   USE aldi baterako lana(4406) 
  

bitarteko kontratua 
   USE aldi baterako lana(4406) 
  

bitarteko lana 
   USE aldi baterako lana(4406) 
  

bizitza aktiboa 
   USE lan-bizitza(4421) 
  

bizitza aktiboan sartzea 
   USE laneratzea(4406) 
  

biztanleria aktibo landuna (4411) 
  

biztanleria aktiboa (4411) 
  

biztanleria ez-aktiboa (4411) 

  

borondatezko erretiroa 
   USE erretiro aurreratua(4406) 
  

borondatezko lana 
   USE ordainik gabeko lana(4406) 
  

buruz ikasteko metodoa 
   USE mnemoteknia [V4.2](4406) 
  

buruz ikasteko teknika 
   USE mnemoteknia [V4.2](4406) 
  

CEOE 
   USE ugazaben erakundea(4426) 
  

denbora-unitateko alokairua 
   USE ordukako alokairua(4421) 
  

denboren azterketa 
   USE lanaren azterketa(4416) 
  

deontologia 
   USE lanbide-deontologia(4426) 
  

diruz besteko mozkina 
   USE gauzazko ordainketa(4421) 
  

e-prestakuntza 
   USE lanbide-heziketa(4406) 
  

eginkizunen deskripzioa (4421) 
  

egiturazko langabezia (4406) 
  

ehunekoa 
   USE alokairuz besteko errenta(4421) 
  

elkarlana 
   USE talde-lana(4416) 
  

elkarrekin kudeatzea (4426) 
  

elkartasun-greba 
   USE greba(4426) 
  

emakumeen enplegua 
   USE emakumeen lana(4406) 
  

emakumeen jarduera 
   USE emakumeen lana(4406) 
  

emakumeen lana (4406) 
  

emakumeen langabezia (4406) 
  

emakumezko laneskua (4411) 
  

emakumezko langileak 
   USE emakumezko laneskua(4411) 
  

enplegatua (4411) 
  

enplegatuen parte-hartzea 
   USE langileen parte-hartzea(4426) 
  

enplegatzailea (4411) 
  

enplegu babestua 
   USE enplegu erreserbatua(4406) 
  

enplegu betea (4406) 
  

enplegu erreserbatua (4406) 
  

Enplegu Eskaintzen eta Eskarien Zabalkunderako 
Europako Sistema 
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   USE EURES(4411) 
  

enplegu iraunkorra 
   USE enpleguaren segurtasuna(4406) 
  

Enplegu Lantaldea (EE) (4406) 
  

enplegu osoa 
   USE enplegu betea(4406) 
  

enplegu-aniztasuna (4406) 
  

enplegu-aukera 
   USE enplegurako irispidea(4411) 
  

enplegu-bermea 
   USE enpleguaren segurtasuna(4406) 
  

enplegu-berregituraketa 
   USE enplegu-ezabaketa(4406) 
  

enplegu-bulegoa 
   USE enplegu-bulegoa(4411) 
  

enplegu-bulegoa (4411) 
  

enplegu-eraldaketa 
   USE enpleguaren birmoldaketa(4406) 
  

enplegu-eskaintza (4411) 
  

enplegu-eskaria (4411) 
  

enplegu-estrategia koordinatua 
   USE Europako Enplegu Estrategia(4406) 
  

enplegu-ezabaketa (4406) 
  

enplegu-galera 
   USE enplegu-ezabaketa(4406) 
  

enplegu-maila 
   USE lan-merkatua(4411) 
  

enplegu-mota berria (4411) 
  

enplegu-politika (4406) 
  

enplegu-sorkuntza (4406) 
  

enpleguaren amaiera (4406) 
  

enpleguaren babesa 
   USE enpleguaren segurtasuna(4406) 
  

enpleguaren behin-behinekotasuna 
   USE enpleguaren segurtasuna(4406) 
  

enpleguaren birmoldaketa (4406) 
  

enpleguaren defentsa 
   USE enpleguari eustea(4406) 
  

enpleguaren egitura (4406) 
  

enpleguaren egoera 
   USE lan-merkatua(4411) 
  

enpleguaren estatistika (4411) 
  

enpleguaren malgutasuna 
   USE lanaren malgutasuna(4411) 
  

enpleguaren plangintza 
   USE laneskuaren plangintza(4406) 
  

enpleguaren segurtasuna (4406) 
  

enpleguaren sustapena 
   USE enplegu-sorkuntza(4406) 
  

enpleguari eustea (4406) 
  

enplegugabea 
   USE langabea(4411) 
  

enplegurako aholku-lantaldea 
   USE Enplegu Lantaldea (EE)(4406) 
  

Enplegurako eta Lan Merkaturako Lantaldea 
   USE Enplegu Lantaldea (EE)(4406) 
  

enplegurako irispidea (4411) 
  

enplegurako kualifikazioa 
   USE lanbide-kualifikazioa(4411) 
  

enplegurako toki-ekimena (4406) 
  

enpresa-batzordea (4426) 
  

enpresa-demokrazia 
   USE langileen parte-hartzea(4426) 
  

enpresaburuak 
   USE ugazaben erakundea(4426) 
  

enpresaburuen elkartea 
   USE ugazaben erakundea(4426) 
  

enpresaburuen erakundea 
   USE ugazaben erakundea(4426) 
  

enpresako demokrazia 
   USE langileen parte-hartzea(4426) 
  

enpresan praktikak egitea 
   USE prestakuntzako praktikak(4406) 
  

enpresetako langile-aukeraketa 
   USE langileen kontratazioa(4421) 
  

ereduzko errendimendua 
   USE lanaren produktibitatea(4416) 
  

ergonomia (4416) 
  

Erkidego barruko langilea 
   USE Erkidegoko langilea(4411) 
  

Erkidegoaren enplegu-politika (4406) 
  

Erkidegoaren lan-arloko politika 
   USE Erkidegoaren enplegu-politika(4406) 
  

Erkidegoko gizarte-elkarrizketa (4426) 
  

Erkidegoko langilea (4411) 
  

errendimenduaren araberako lansaria 
   USE etekinaren araberako alokairua(4421) 
  

errenta erantsia 
   USE errenta osagarria(4421) 
  

errenta osagarria (4421) 
  

erretiro aurreratua (4406) 
  

erretiro malgua 
   USE erretiro aurreratua(4406) 
  

erretiro progresiboa 
   USE erretiro aurreratua(4406) 
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erretiroa hartzeko baldintza (4406) 
  

erretirorako adina 
   USE erretiroa hartzeko baldintza(4406) 
  

eskulangilea (4411) 
  

Espainiako Enpresaburuen Elkarteen Konfederazioa 
   USE ugazaben erakundea(4426) 
  

estresa 
   USE larritasun psikikoa(4416) 
  

eszedentzia 
   USE soldatarik gabeko baimena(4416) 
  

etekinaren araberako alokairua (4421) 
  

etengabeko lanbide-prestakuntza (4406) 
  

etxeko lanarengatiko alokairua (4421) 
  

etxetiko lana (4406) 
  

etxetiko langilea 
   USE etxetiko lana(4406) 
  

EURES (4411) 
  

Europako Enplegu Estrategia (4406) 
  

Europako enpresa-batzordea (4426) 
  

European Employment Services 
   USE EURES(4411) 
  

ezagueren birziklapena 
   USE lanbide-eguneratzea(4406) 
  

ezkontide laguntzailea (4411) 
  

ezkutuko langabezia (4406) 
  

familiako laneskua (4411) 
  

federazio sindikala 
   USE sindikatua(4426) 
  

free lance-a 
   USE lanbide lokabea(4411) 
  

funtzionarioen sindikatua (4426) 
  

gainbegiralea (4411) 
  

gainsoldata 
   USE alokairu-prima(4421) 
  

gaitasun anitzeko langilea (4411) 
  

gaitasun profesionala 
   USE lanbide-kualifikazioa(4411) 
  

galzorian dagoen enplegua 
   USE enpleguaren segurtasuna(4406) 
  

ganbera sindikala 
   USE lanbide-elkartea(4426) 
  

gatazka kolektiboa 
   USE lan-gatazka(4426) 
  

gaueko lana (4416) 
  

gauzazko ordainketa (4421) 
  

gazteen enplegua 
   USE gazteen lana(4406) 
  

gazteen lana (4406) 
  

gazteen langabezia (4406) 
  

giza baliabideak 
   USE langileria(4421) 
  

giza baliabideen kudeaketa 
   USE langileriaren administrazioa(4421) 
  

gizarte- eta lanbide-kategoria (4411) 
  

gizarte-balantzea (4426) 
  

gizarte-elkarrizketa (4426) 
  

gizarte-ituna 
   USE gizarte-elkarrizketa(4426) 
  

gizarte-solaskidea (4426) 
  

goi-mailako koadroa (4411) 
  

greba (4426) 
  

greba basatia 
   USE greba(4426) 
  

greba-eskubidea (4426) 
  

greba-itxialdia 
   USE greba(4426) 
  

gremioa 
   USE lanbide-elkartea(4426) 
  

gutxieneko alokairua (4421) 
  

gutxieneko lansaria 
   USE gutxieneko alokairua(4421) 
  

haborokina 
   USE alokairu-prima(4421) 
  

hauteskunde sindikalak (4426) 
  

Herri Administraziorako langileen aukeraketa 
   USE administrazio-lehiaketa(4421) 
  

hileroko ordainketa (4421) 
  

hiru alderdiko konferentzia (4426) 
  

hitzarmen kolektiboa (4426) 
  

honenbestean ordaindutako soldata 
   USE etekinaren araberako alokairua(4421) 
  

idazteko teknikak (4406) 
  

igandeko lana (4416) 
  

igoera 
   USE lanbide-sustapena(4421) 
  

ikasteko metodoa [V4.2] (4406) 
  

ikasteko teknika 
   USE ikasteko metodoa [V4.2](4406) 
  

ikastuna (4411) 
  

industriako demokrazia 
   USE langileen parte-hartzea(4426) 
  

iraizpen kolektiboa (4406) 
  

iraizpena (4406) 
  



 Eurovoc-Euskaraz
 

 

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 13/18 

iraizpenagatiko kalde-ordaina (4406) 
  

irakasle-elkartea 
   USE funtzionarioen sindikatua(4426) 
  

iturriko atxikipen fiskala 
   USE atxikipena(4421) 
  

iturriko zerga-bilketa 
   USE atxikipena(4421) 
  

jaieguna (4416) 
  

jaieguneko lana 
   USE igandeko lana(4416) 
  

jarduera osagarria 
   USE enplegu-aniztasuna(4406) 
  

joan-etorrien ziozko saria 
   USE bidaia-sariak eta gastuak(4421) 
  

kanpoan birlaneratzea 
   USE birlaneratzeko laguntza [V4.2](4406) 
  

kate-lana (4416) 
  

kenkari aurreratua 
   USE atxikipena(4421) 
  

koadro ertaina (4411) 
  

koadroa (4411) 
  

kokatze-eskubidea (4406) 
  

kokatzeko askatasuna 
   USE kokatze-eskubidea(4406) 
  

kolokako enplegua 
   USE enpleguaren segurtasuna(4406) 
  

komunikazio-teknikak (4406) 
  

konfederazio sindikala (4426) 
  

kontramaisua 
   USE gainbegiralea(4411) 
  

kontseilu sindikala 
   USE lanbide-elkartea(4426) 
  

kontsulta sindikala 
   USE langileei kontsultatzea(4426) 
  

konturako atxikipena 
   USE atxikipena(4421) 
  

kontzientzia-klausula (4426) 
  

korporatibismoa (4426) 
  

kronometrajea 
   USE lanaren azterketa(4416) 
  

kualifikazio zaharkitua (4411) 
  

kualifikazioen parekotasuna 
   USE lanbide-kualifikazioak ezagutzea(4406) 
  

kualifikazioen zaharkitzea 
   USE kualifikazio zaharkitua(4411) 
  

kudeaketan parte hartzea 
   USE elkarrekin kudeatzea(4426) 
  

laguntzailea (4411) 
  

lan atipikoa (4406) 
  

lan beltza 
   USE lan klandestinoa(4406) 
  

lan egiteko adina duen biztanleria (4411) 
  

lan klandestinoa (4406) 
  

lan partekatua (4406) 
  

lan-araua (4426) 
  

lan-arloko politika 
   USE enplegu-politika(4406) 
  

lan-baimena (4406) 
  

lan-baldintza (4416) 
  

lan-baldintzen hobekuntza 
   USE lanaren humanizazioa(4416) 
  

lan-bizitza (4421) 
  

lan-denboraren murrizketa (4416) 
  

lan-egutegia 
   USE jaieguna(4416) 
  

lan-erritmoa (4416) 
  

lan-eskatzailea 
   USE enplegu-eskaria(4411) 
  

lan-esperientzia 
   USE lanbide-esperientzia(4411) 
  

lan-gatazka (4426) 
  

lan-giroa 
   USE lan-ingurua(4416) 
  

lan-harremanak (4426) 
  

lan-higienea 
   USE lan-osasuna(4416) 
  

lan-indarra 
   USE biztanleria aktiboa(4411) 
  

lan-ingurua (4416) 
  

lan-ingurunea 
   USE lan-ingurua(4416) 
  

lan-istripua (4416) 
  

lan-kontratua (4421) 
  

lan-legeria 
   USE lan-zuzenbidea(4426) 
  

lan-malgutasuna 
   USE lanaren malgutasuna(4411) 
  

lan-medikuntza (4416) 
  

lan-merkatua (4411) 
  

lan-merkaturako sarbidea 
   USE enplegurako irispidea(4411) 
  

lan-ordutegia (4416) 
  

lan-ordutegiaren antolamendua (4416) 
  

lan-ordutegien txandaketa 
   USE lanaren humanizazioa(4416) 
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lan-osasuna (4416) 
  

lan-politika 
   USE enplegu-politika(4406) 
  

lan-produktibitatea 
   USE lanaren produktibitatea(4416) 
  

lan-segurtasuna 
   USE laneko segurtasuna(4416) 
  

lan-sindikatua 
   USE sindikatua(4426) 
  

lan-txanda 
   USE txandakako lana(4416) 
  

lan-utzialdi berezia (4416) 
  

lan-utzialdia 
   USE soldatarik gabeko baimena(4416) 
  

lan-zuzenbidea (4426) 
  

lana (4416) 
  

lana bilatzea 
   USE enplegu-eskaria(4411) 
  

lana bilatzeko bulegoa 
   USE enplegu-bulegoa(4411) 
  

lana gizakiari egokitzea 
   USE ergonomia(4416) 
  

lana lortzeko aukera 
   USE enplegurako irispidea(4411) 
  

lanaldia 
   USE lansaioa(4416) 
  

lanaren antolaketa (4416) 
  

lanaren azterketa (4416) 
  

lanaren banaketa (4416) 
  

lanaren egitura 
   USE enpleguaren egitura(4406) 
  

lanaren errenta 
   USE lanaren ordainketa(4421) 
  

lanaren fisiologia (4416) 
  

lanaren humanizazioa (4416) 
  

lanaren ikuskapena (4426) 
  

Lanaren Kodea (4426) 
  

lanaren malgutasuna (4411) 
  

lanaren merkatua 
   USE lan-merkatua(4411) 
  

lanaren ordaina 
   USE lanaren ordainketa(4421) 
  

lanaren ordainketa (4421) 
  

lanaren produktibitatea (4416) 
  

lanaren psikologia (4416) 
  

lanaren zatiketa 
   USE lanaren banaketa(4416) 
  

lanaren zuzenbidea 
   USE lan-zuzenbidea(4426) 
  

lanari buruzko legeria 
   USE lan-zuzenbidea(4426) 
  

lanbide arteko akordioa (4426) 
  

lanbide arteko erakundea 
   USE lanbide-elkartea(4426) 
  

lanbide arteko gutxieneko soldata 
   USE gutxieneko alokairua(4421) 
  

lanbide liberala (4411) 
  

lanbide lokabea (4411) 
  

lanbide-arriskua 
   USE laneko segurtasuna(4416) 
  

lanbide-birkualifikazioa 
   USE lanbide-birmoldaketa(4406) 
  

lanbide-birmoldaketa (4406) 
  

lanbide-bizitza 
   USE lan-bizitza(4421) 
  

lanbide-deontologia (4426) 
  

lanbide-ebaluazioa 
   USE langileen kalifikazioa(4421) 
  

lanbide-eginkizuna 
   USE eginkizunen deskripzioa(4421) 
  

lanbide-egokitzapena 
   USE lanbide-birmoldaketa(4406) 
  

lanbide-eguneratzea (4406) 
  

lanbide-elkargoa (4426) 
  

lanbide-elkartea (4426) 
  

lanbide-erakundea 
   USE lanbideen antolaketa(4426) 
  

lanbide-esperientzia (4411) 
  

lanbide-espezializazioa 
   USE lanbide-eguneratzea(4406) 
  

lanbide-gaikuntza 
   USE lanbide-heziketa(4406) 
  

lanbide-gaitasuna 
   USE lanbide-kualifikazioa(4411) 
  

lanbide-gaitasunik eza 
   USE lanbide-kualifikazioa(4411) 
  

lanbide-gaixotasuna (4416) 
  

lanbide-harremanak 
   USE lan-harremanak(4426) 
  

lanbide-heziketa (4406) 
  

lanbide-heziketako kualifikazioak ezagutzea 
   USE lanbide-kualifikazioak ezagutzea(4406) 
  

lanbide-hobekuntza 
   USE lanpostuko prestakuntza(4406) 
  

lanbide-ikaskuntza (4406) 
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lanbide-ingurunea 
   USE lan-ingurua(4416) 
  

lanbide-kalifikazioa 
   USE langileen kalifikazioa(4421) 
  

lanbide-karrera (4421) 
  

lanbide-kategoria (4411) 
  

lanbide-kategoria galtzea 
   USE lanbide-kategoriaz jaistea(4421) 
  

lanbide-kategoriaz jaistea (4421) 
  

lanbide-kualifikazioa (4411) 
  

lanbide-kualifikazioak ezagutzea (4406) 
  

lanbide-mugikortasuna (4411) 
  

lanbide-sekretua (4426) 
  

lanbide-sustapena (4421) 
  

lanbidea aukeratzeko prestakuntza 
   USE lanbide-heziketa(4406) 
  

lanbideen antolaketa (4426) 
  

lanbiderako irispidea (4406) 
  

laneko bizi-kalitatea 
   USE lanaren humanizazioa(4416) 
  

laneko gatazka 
   USE lan-gatazka(4426) 
  

laneko gogobetetasuna (4416) 
  

laneko higienea 
   USE lan-osasuna(4416) 
  

laneko istripua 
   USE lan-istripua(4416) 
  

laneko medikuntza 
   USE lan-medikuntza(4416) 
  

laneko osasuna 
   USE lan-osasuna(4416) 
  

laneko segurtasuna (4416) 
  

lanerako adina 
   USE lan egiteko adina duen biztanleria(4411) 
  

lanerako ezintasuna (4416) 
  

laneratze-zerbitzua 
   USE enplegu-bulegoa(4411) 
  

laneratzea (4406) 
  

lanesku atzerritarra 
   USE langile migratzailea(4411) 
  

lanesku-beharrizana (4411) 
  

lanesku-eskaintza 
   USE lanesku-beharrizana(4411) 
  

lanesku-eskaria 
   USE lanesku-beharrizana(4411) 
  

lanesku-eskasia (4411) 
  

lanesku-urritasuna 

   USE lanesku-eskasia(4411) 
  

laneskua (4411) 
  

laneskuaren egitura 
   USE laneskua(4411) 
  

laneskuaren malgutasuna 
   USE lanaren malgutasuna(4411) 
  

laneskuaren moldagarritasuna 
   USE langilearen moldagarritasuna(4411) 
  

laneskuaren mugikortasuna (4411) 
  

laneskuaren plangintza (4406) 
  

laneskuaren prestakuntza 
   USE lanbide-heziketa(4406) 
  

laneskuaren trafikoa 
   USE langile klandestinoa(4411) 
  

langabea (4411) 
  

langabetua 
   USE langabea(4411) 
  

langabezia (4406) 
  

langabezia partziala (4406) 
  

langabezia teknikoa (4406) 
  

langabezia teknologikoa (4406) 
  

langabezia ziklikoa (4406) 
  

langabezia-indizea 
   USE langabezia(4406) 
  

langabezia-tasa 
   USE langabezia(4406) 
  

langabeziaren aurkako borroka (4406) 
  

langile akziodunak (4426) 
  

langile atzerriratua (4411) 
  

langile atzerritarra 
   USE langile migratzailea(4411) 
  

langile autonomoa 
   USE lanbide lokabea(4411) 
  

langile behartsua (4411) 
  

langile emigratzailea 
   USE langile migratzailea(4411) 
  

langile etorkina 
   USE langile migratzailea(4411) 
  

langile gaztea (4411) 
  

langile klandestinoa (4411) 
  

langile kualifikatua 
   USE behargin kualifikatua(4411) 
  

langile lokabea 
   USE lanbide lokabea(4411) 
  

langile migratzailea (4411) 
  

langile migratzaileen langabezia (4406) 
  

langile minusbaliatua (4411) 
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langile zaharra (4411) 
  

langile-gabezia 
   USE lanesku-eskasia(4411) 
  

langile-trukea 
   USE laneskuaren mugikortasuna(4411) 
  

langilea 
   USE laneskua(4411) 
  

langileak errekisatzea (4426) 
  

langileak gutxitzea 
   USE enplegu-ezabaketa(4406) 
  

langileak informatzea (4426) 
  

langilearen moldagarritasuna (4411) 
  

langilearen moldaketa 
   USE langilearen moldagarritasuna(4411) 
  

langilearen parte-hartzea 
   USE langileen parte-hartzea(4426) 
  

langileburua 
   USE gainbegiralea(4411) 
  

langileei kontsultatzea (4426) 
  

langileek mozkinetan parte izatea 
   USE mozkinetan parte hartzea(4426) 
  

langileen autokudeaketa 
   USE autokudeaketa(4426) 
  

langileen balorazioa 
   USE langileen kalifikazioa(4421) 
  

langileen birmoldaketa 
   USE lanbide-birmoldaketa(4406) 
  

langileen ebaluazioa 
   USE langileen kalifikazioa(4421) 
  

langileen eskubideak 
   USE lan-zuzenbidea(4426) 
  

langileen eskuordekoa 
   USE enpresa-batzordea(4426) 
  

langileen estatutua (4421) 
  

langileen gogobetetasuna 
   USE laneko gogobetetasuna(4416) 
  

langileen higienea 
   USE lan-osasuna(4416) 
  

langileen izendapena (4421) 
  

langileen joan-etorri askea (4406) 
  

langileen kalifikazioa (4421) 
  

langileen kontratazioa (4421) 
  

langileen lekualdaketa 
   USE langileriaren administrazioa(4421) 
  

langileen motibazioa 
   USE laneko gogobetetasuna(4416) 
  

langileen mugikortasuna 
   USE laneskuaren mugikortasuna(4411) 
  

langileen ordezkaria 
   USE enpresa-batzordea(4426) 
  

langileen ordezkaritza (4426) 
  

langileen parte-hartzea (4426) 
  

langileen prestakuntza 
   USE lanpostuko prestakuntza(4406) 
  

langileen segurtasuna 
   USE laneko segurtasuna(4416) 
  

langileen sindikatua 
   USE sindikatua(4426) 
  

langileria (4421) 
  

langileriaren administrazioa (4421) 
  

langileriaren estatutua 
   USE lan-zuzenbidea(4426) 
  

langileriaren kudeaketa 
   USE langileriaren administrazioa(4421) 
  

langileriaren moldagarritasuna 
   USE langilearen moldagarritasuna(4411) 
  

langileriaren ordezkaria 
   USE enpresa-batzordea(4426) 
  

langileriaren ordezkaritza 
   USE langileen ordezkaritza(4426) 
  

lanik ez egitea 
   USE biztanleria ez-aktiboa(4411) 
  

lanik eza 
   USE langabezia(4406) 
  

lanik gabeko eguna 
   USE jaieguna(4416) 
  

lanlekua 
   USE lantokia(4416) 
  

lanordua 
   USE lan-ordutegia(4416) 
  

lanpostu hutsa betetzeko iragarkia 
   USE enplegu-eskaintza(4411) 
  

lanpostu-aldaketa (4421) 
  

lanpostu-sorkuntza 
   USE enplegu-sorkuntza(4406) 
  

lanpostuaren deskripzioa 
   USE eginkizunen deskripzioa(4421) 
  

lanpostuko prestakuntza (4406) 
  

lanposturako hautagaia 
   USE enplegu-eskaria(4411) 
  

lansaio erdiko lana 
   USE lansaio partzialeko lana(4406) 
  

lansaio jarraitua (4416) 
  

lansaio osoko lana (4406) 
  

lansaio partzialeko enplegua 
   USE lansaio partzialeko lana(4406) 
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lansaio partzialeko lana (4406) 
  

lansaioa (4416) 
  

lansaria 
   USE alokairua(4421) 
  

lantegiko burua 
   USE gainbegiralea(4411) 
  

lantegiko maisua 
   USE gainbegiralea(4411) 
  

lantokia (4416) 
  

lantokiko segurtasuna 
   USE laneko segurtasuna(4416) 
  

larritasun psikikoa (4416) 
  

legez kanpoko lana 
   USE lan klandestinoa(4406) 
  

legez kanpoko langilea 
   USE langile klandestinoa(4411) 
  

legezko lansaioa (4416) 
  

lehen lanpostua (4411) 
  

lock-out-a 
   USE ugazaben itxiera(4426) 
  

luzaroko langabezia (4406) 
  

meatzaria (4411) 
  

medikuen elkargo ofiziala 
   USE lanbide-elkargoa(4426) 
  

mnemoteknia [V4.2] (4406) 
  

mozkinetako partaidetza 
   USE alokairuz besteko errenta(4421) 
  

mozkinetan parte hartzea (4426) 
  

mugaldeko langilea (4411) 
  

negoziazio kolektiboa (4426) 
  

negoziazio-teknikak (4406) 
  

nekea 
   USE lanaren psikologia(4416) 
  

noizbehinkako lana (4406) 
  

nomina 
   USE alokairua(4421) 
  

norberaren arazoetarako baimena 
   USE soldatarik gabeko baimena(4416) 
  

obra-unitateko alokairua 
   USE etekinaren araberako alokairua(4421) 
  

opor sabatikoak 
   USE lan-utzialdi berezia(4416) 
  

oposizio-lehiaketa 
   USE administrazio-lehiaketa(4421) 
  

ordaindu gabeko jarduera 
   USE ordainik gabeko lana(4406) 
  

ordaindutako oporrak (4416) 
  

ordainik gabeko lana (4406) 
  

ordainsari-berdintasuna (4421) 
  

ordainsaria 
   USE alokairua(4421) 
  

ordainsarien doikuntza 
   USE alokairuaren finkapena(4421) 
  

ordainsaririk gabeko lana 
   USE ordainik gabeko lana(4406) 
  

ordezkari sindikala (4426) 
  

ordu osagarria 
   USE aparteko ordua(4416) 
  

ordukako alokairua (4421) 
  

orduko lansaria 
   USE ordukako alokairua(4421) 
  

ordutegi aldakorra 
   USE ordutegi malgua(4416) 
  

ordutegi malgua (4416) 
  

ordutegi mugigarria 
   USE ordutegi malgua(4416) 
  

outplacement-a 
   USE birlaneratzeko laguntza [V4.2](4406) 
  

pantaila aurreko lana (4416) 
  

pentsioduna 
   USE pertsona erretiratua(4406) 
  

peoia (4411) 
  

pertsona erretiratua (4406) 
  

piezako soldata 
   USE etekinaren araberako alokairua(4421) 
  

pizgarria 
   USE alokairu-prima(4421) 
  

pneumokoniosia 
   USE lanbide-gaixotasuna(4416) 
  

praktika-egilea 
   USE prestakuntzako praktikak(4406) 
  

praktikaldia 
   USE probaldia(4421) 
  

prestakuntzako praktikak (4406) 
  

prestakuntzarako baimena (4406) 
  

prestakuntzarako kontratua 
   USE lanpostuko prestakuntza(4406) 
  

prima 
   USE alokairu-prima(4421) 
  

primaren araubidea 
   USE alokairu-prima(4421) 
  

primaren finkapena 
   USE alokairu-prima(4421) 
  

probaldia (4421) 
  

salbamendu-gerrikoa 
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   USE babes-ekipamendua(4416) 
  

salbamendu-txalekoa 
   USE babes-ekipamendua(4416) 
  

salbamendurako tresna 
   USE babes-ekipamendua(4416) 
  

sasoikako lana (4406) 
  

sasoikako langabezia (4406) 
  

sasoikako langilea (4411) 
  

SEDOC 
   USE EURES(4411) 
  

sekretu medikoa 
   USE lanbide-sekretua(4426) 
  

sindikalismoa 
   USE sindikatua(4426) 
  

sindikalista 
   USE ordezkari sindikala(4426) 
  

sindikatu-erakundea 
   USE sindikatua(4426) 
  

sindikatu-eskubideak (4426) 
  

sindikatua (4426) 
  

soldata 
   USE alokairua(4421) 
  

soldatarik gabeko baimena (4416) 
  

soldaten igoera 
   USE alokairuen igoera(4421) 
  

sorburuko zerga-bilketa 
   USE atxikipena(4421) 
  

talde-lana (4416) 
  

taldeburua 
   USE gainbegiralea(4411) 
  

talentu-ehiztarien jarduna 
   USE beste enpresa batetik langileak hartzea(4421) 
  

telelana 
   USE urrutiko lana(4406) 
  

txandakako lana (4416) 
  

txandakako prestakuntza 
   USE lanbide-heziketa(4406) 
  

ugazaba 
   USE enplegatzailea(4411) 
  

ugazabak 
   USE ugazaben erakundea(4426) 
  

ugazaben erakundea (4426) 
  

ugazaben itxiera (4426) 
  

ugazaben konfederazioa (4426) 
  

urgazlea 
   USE laguntzailea(4411) 
  

urrutiko lana (4406) 
  

urrutiko prestakuntza 

   USE lanbide-heziketa(4406) 
  

urteko oporrak 
   USE ordaindutako oporrak(4416) 
  

zaintza partekatua 
   USE elkarrekin kudeatzea(4426) 
  

zaintza-kontseilua 
   USE elkarrekin kudeatzea(4426) 
  

zerbitzu-sariak 
   USE alokairuz besteko errenta(4421) 
  

zerbitzuak egiteko askatasuna 
   USE zerbitzugintza askea(4406) 
  

zerbitzuen zirkulazio askea 
   USE zerbitzugintza askea(4406) 
  

zerbitzugintza askea (4406) 
  

zereginak aberastea 
   USE lanaren humanizazioa(4416) 
  

zereginen dibertsifikazioa 
   USE lanaren humanizazioa(4416) 
 


