Podjetja objavljajo prosta delovna mesta na svojih spletnih straneh. Pri teh objavah
so običajno zelo nazorno opisani pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta, kaj se
od kandidata pričakuje in kaj vam nudijo. Pri pisanju spremnega pisma in življenjepisa
si pomagamo s temi podatki.
Objave o prostih delovnih mestih najdemo tudi v časopisih v oglasih o prostih delovnih mestih, na spletnih zaposlitvenih portalih, na različnih oglasnih deskah, oglase
lahko najdete v izložbah, na oknih, vratih in javnih poslovnih prostorih podjetij.

N O V I C E 12/2016
Tema meseca:
Kje iščemo zaposlitev?
Najbolj ustaljen in pogost način iskanja zaposlitve je, da se prijavimo na objavljeno
prosto delovno mesto. Delodajalci lahko objavljajo prosta delovna mesta na http://
www.ess.gov.si/. Na tej povezavi najdete objavljena prosta delovna mesta tistih delodajalcev, ki želijo objavo Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ), ter tistih delodajalcev, ki
morajo po zakonu prosto delovno mesto objaviti pri ZRSZ. Za tako objavljena prosta
delovna mesta lahko delodajalec dobi 80 ali več vlog. Pregled vlog in življenjepisov,
povabila na zaposlitveni razgovor, časovna uskladitev za razgovor in izbira pravega
kandidata vzamejo delodajalcu veliko časa. Ker je to zanj dolgotrajen proces in je pogojen tudi s stroški, se takšnemu načinu objav prostih delovnih mest delodajalci izognejo, če se le da.
Zaposlitvene oglase najdete tudi pri zaposlitvenih agencijah, ki vam običajno omogočajo vpis v bazo iskalcev zaposlitve in vam s svetovanjem pomagajo pri iskanju zaposlitve. Agencije lahko za delodajalce naredijo izbor kandidatov in najprimernejše napotijo na razgovor. Takrat se oseba običajno zaposli direktno pri delodajalcu. Lahko pa
agencija sklene pogodbo o delovnem razmerju z vami in vas posreduje naročniku delodajalcu.

Vse to je odprti trg dela. Kako pa deluje skriti trg dela? Ste vedeli, da se približno sedemdeset odstotkov vseh prostih delovnih mest polni s pomočjo (neposrednih in
posrednih) napotitev in ne preko objav o prostem delovnem mestu? Obstaja več razlogov za takšno delovanje trga dela. Ključen razlog je predvsem ta, da se veliko delodajalcev pri iskanju kadra zanaša na preverjena sporočila. Poleg tega dobijo delodajalci dovolj ponudb za delo že brez objave prostega delovnega mesta.
V bistvu pa delodajalec išče osebo, ki proaktivna in samoiniciativna s svojim pristopom pokaže energijo, pogum, podjetnost. Prav tako si delodajalci želijo izbirati med
kandidati, ki poznajo njihovo podjetje, poznajo njihovo vizijo in vedo, s katerimi znanji in izkušnjami bi bili uspešni na delovnem mestu. Predvsem jih pa prepriča kandidat, ki ve, kakšen bo njegov doprinos podjetju. Če vam uspe pristopiti na tak način,
imate veliko možnosti, da vas opazijo.
Mreženje je ključnega pomena pri vzpostavljanju stikov z bodočimi delodajalci. Tudi s
pisanjem bloga si lahko ustvarimo odlično odskočno desko za vstop na trg dela. Več o
tem pa v enem od naslednjih mesečnikov.
Nekaj povezav, kjer delodajalci objavljajo prosta delovna mesta:






http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta
https://www.mojazaposlitev.si/
https://www.mojedelo.com/
https://si.trenkwalder.com/
https://kc.um.si/
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UTRINKI Z DOGODKOV

VOŠČILO

Karierni center Univerze v Mariboru vam želi prijeten praznični december

in da v letu 2017 izkoristite priložnosti ter najdete spodbude,
ki vas bodo pripeljale do želenih ciljev.

Vera, Mojca in Matej

NASVET MESECA

Pri iskanju zaposlitve se posvetujte s tistimi, ki so na želenem področju že zaposleni.
Omogočijo vam lahko povsem drug vpogled na določeno delovno mesto in podajo
pomembne dodatne informacije, ki jih lahko uporabite ne le pri iskanju zaposlitve,
temveč tudi pri ponudbi, prijavi ali na zaposlitvenem intervjuju.

AKTUALNO:
V mesecu decembru 2016 bomo v Kariernem centru UM izvedli več kot 20
dogodkov s področja karierne orientacije, zato predlagamo, da si jih
ogledate na povezavi: https://kc.um.si/dogodki/aktualni/
Nekaj aktualnih in zanimivih je že objavljenih, ostale pa bomo še objavili. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava, zato ne odlašajte in si oglejte naše aktualne dogodke.

Ne zamudite v naslednji številki:
Zaposlitveni razgovor—predlagamo, da se ustrezno pripravite.

Veselimo se snidenja z vami.
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