N O V I C E 4/2018
Tema meseca:
Skriti trg dela
Pravijo, da 80 % prostih delovnih mest najdemo na skritem trgu dela. To pomeni,
da delovna mesta, ki jih mi z lahkoto najdemo preko raznih iskalnikov, časopisov,
na Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ) ipd., predstavljajo samo vrh ledene gore.
Seveda tukaj govorimo o delovnih mestih, za katera je potrebna univerzitetna
izobrazba.
Pa dajmo razčistiti, kaj ta famozni skriti trg dela sploh je in kje je.
Velika večina oglase za zaposlitev išče predvsem na spletnih straneh agencij za
zaposlovanje in ZRSZ. Tako res elegantno pridemo skozi, saj se lahko naročimo na
opomnike, ki jih dobimo po elektronski pošti, nastavimo si filtre in s tem res nimamo veliko dela. Ampak ne pravimo zaman, da je iskanje dela služba. Torej ne
Vir slike: www.yonescat.com
samo minutka tu in minutka tam, ampak vsaj nekaj ur na dan.
Vsi delodajalci so po Zakonu o delovnih razmerjih dolžni prosto delovno mesto
javno objaviti (obstaja sicer nekaj izjem). Javno pa ne pomeni samo preko agencij
za zaposlovanje, ZRSZ ali časopisov. To je lahko tudi objava na družabnih omrežjih
(Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Pinterest …), lahko je oglasna deska v
prostorih samega podjetja ali njihova spletna stran … In ravno te objave so naš
skriti trg dela. Kje in kako bodo oglas objavili, je v gospodarstvu njihova stvar. Vse,
kar morajo upoštevati, je javna objava in minimalni 3-dnevi rok za prijavo. V javnem sektorju (in podjetjih, ki so v večinski lasti države) pa morajo oglase obvezno
objaviti tudi na ZRSZ.
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To, da neka organizacija prostega delovnega mesta ne objavi na »odkritem«
trgu dela, še ne pomeni, da že imajo svojega kandidata in da se je »brez veze
prijaviti«. Morda pa želijo dobiti samo dobre kandidate, ki se bodo za to, da
najdejo pravo delovno mesto, tudi bolj potrudili. Morda iščejo nekoga, ki odlično obvlada LinkedIn in bodo zato delovno mesto objavili prav in samo tam.
Morda iščejo nekoga, ki si res želi delati samo v njihovem podjetju in zato tudi
zagotovo spremlja njihovo spletno stran—objava je samo na eni izmed podstrani njihove spletne strani.
Da ne bo pomote, res lahko dejstvo, da je oglas zelo skrit, pomeni, da je delovno mesto že oddano in organizacija samo izpolnjuje zakonske pogoje o javni objavi, nikakor pa tega ne moremo vzeti kot za nekaj samoumevnega.
Dejstvo je, da se veliko kandidatov prijavlja na veliko različnih delovnih mest,
ker iščejo kakršnokoli zaposlitev in jim ni tako zelo pomembno kakšno službo
dobijo, zato morda niti ne prilagodijo življenjepisa in spremnega pisma. To pa
za delodajalca ob poplavi prejetih prijav predstavlja delo, saj morajo izmed
vseh prispelih najti pravega kandidata. Njim je kvaliteta bistveno bolj pomembna od kvantitete.
Ker zagotovo želite priti tudi do dela ledene gore, ki se skriva pod vodo, je
nujno, da v iskanje zaposlitve vložite malo več truda. Že skoraj nujno je, da si
ustvarite LinkedIn profil (ampak ne samo tako »na pol«), da redno brskate po
spletnih straneh organizacije, kjer si res želite delati, morda celo na Facebooku javno objavite, da iščete zaposlitev, to omenite prijateljem in znancem in
se bo beseda širila od ust do ust. Namreč, skriti trg dela predstavlja tudi mreženje, na katerega prepogosto pozabimo.
Ko boste oznanjali, da iščete službo, pa naj ne ostane samo pri tem. Povejte,
kaj znate, kje ste že delali, v čem je vaša dodana vrednost, kaj si želite delati—
vse to je samo vaja za zaposlitveni razgovor, kjer boste morali povedati, kaj
vas loči od ostalih kandidatov in zakaj naj zaposlijo ravno vas.

Rebeka Fakin, karierna svetovalka
*Vir: https://www.ess.gov.si
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ZANIMIVOSTI

DOGODKI V MESECU APRILU


Torek, 10. april 2018 ob 13. uri: Trening za 5-minutne informativne
zaposlitvene razgovore, Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor



Sreda, 11. april 2018 ob 13. uri: Trening za 5-minutne informativne
zaposlitvene razgovore - 2. skupina, Rektorat UM, Slomškov trg 15,
Maribor



Četrtek, 12. april 2018 ob 11. uri: Simulacija zaposlitvenega razgovora
za študente FL UM, Fakulteta za logistiko UM, Mariborska c. 7, Celje



Četrtek, 12. april 2018 ob 11. uri: Priprava na hitre zaposlitvene razgovore - 5. karierna tržnica v živo, Rektorat UM, Slomškov trg 15, Maribor

7. april - Svetovni dan zdravja : Generalna skupščina Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO), ki je bila ustanovljena leta 1948, je 7. april določila za
svetovni dan zdravja. Vsako leto se v želji po večjem osveščanju javnosti na
ta dan izpostavi določeno temo s področja zdravja.
27. april - Dan upora proti okupatorju: Je državni praznik v Sloveniji. Na ta
dan leta 1941 je bila v Ljubljani ustanovljena Protiimperialistična fronta, ki
se je po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 preimenovala v Osvobodilno fronto Slovenskega naroda. Nastala je 10 dni zatem, ko je
jugoslovanska vojska v Beogradu podpisala vdajo, in dobrih 14 dni po okupaciji Slovenije.

https://kc.um.si/dogodki/aktualni/
AKTUALNO

5. karierna tržnica v živo
Ne zamudite kariernega sejma Kariernega centra UM in Zavoda RS za zaposlovanje - OS Maribor in OS Ptuj

NASVET MESECA
Izkoristite priložnost, da se predstavite delodajalcem na 5. karierni tržnici v
živo. Pred obiskom sejma preučite organizacije, ki bodo prisotne, in izberite tiste, ki vas najbolj zanimajo.
Ne pozabiti na svoj CV ali predstavitveno vizitko.

V sklopu sejma bodo potekali:





Hitri zaposlitveni razgovori z delodajalci;
Predstavitev ukrepov za mlade;

Ne zamudite v naslednji številki:
Zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami – priložnosti in izzivi

CV klinika;
Profesionalno fotografiranje za življenjepis.

Kdaj: sreda, 18. april 2018 s pričetkom ob 10. uri
Kje: Rektorat UM, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
kc.um.si • karierni.center@um.si •

www.facebook.com/KarierniCenterUM •

@CareerCentreUM •

Career Centre of University of Maribor • Slomškov trg 15, Maribor

