Kako vam lahko pomagamo, kadar na
trgu dela ni ustreznih kandidatov, ki bi
jih želeli zaposliti?

Oglasite se v najbližji pisarni za
delodajalce in skupaj bomo poiskali
ustrezen način za izbor kandidatov za
vaše delovno mesto.

• Ustrezne kandidate vam poiščemo na območju
celotne Slovenije in glede na vaše potrebe tudi na

Kontaktne naslove pisarn za delodajalce najdete na

območju EU.

povezavi:
http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure

• V sodelovanju z vami pripravimo skupinske
predstavitve prostih delovnih mest in vašega

Več informacij najdete:

podjetja.

• Vna spletni strani Zavoda www.ess.gov.si

• Omogočamo vam sofinanciranje za
usposabljanje motiviranih kandidatov na
delovnem mestu v vaši organizaciji.

ali
• na brezplačni telefonski številki 080 20 55
Kontaktnega centra, kjer vas bodo v času uradnih
ur usmerili na najbližjo pisarno za delodajalce.

• Kandidate usposobimo glede na vaše potrebe

PISARNA ZA DELODAJALCE

po ključnih poklicnih znanjih, veščinah in
spretnostih.

Do novih sodelavcev s pomočjo
zavoda za zaposlovanje

• Omogočamo vam subvencije za zaposlitev
brezposelnih iz določenih skupin.

Združenje delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije GIZ

kontaktni center
kontaktni.center@ess.gov.si

Sindikat obrti
in podjetništva Slovenije

DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do
predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in
zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.
Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,
1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
prednostne usmeritve« in 1.4 prednostne usmeritve:
»Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

Do novega sodelavca z
elektronskimi storitvami Zavoda

Storitve za delodajalce na enem mestu

V sodelovanju z vami organiziramo
tudi:

Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) je na večjih

• Skupinske predstavitve prostih delovnih mest,

Vašega bodočega sodelavca lahko hitro in

uradih za delo v Sloveniji organiziral pisarne za

enostavno najdete tudi s pomočjo eStoritev za

delodajalce, v katerih vam svetujemo in pomagamo

na katere povabimo kandidate, ki so motivirani

delodajalce:

poiskati najboljšo rešitev za zaposlitev novega

za takojšnjo zaposlitev, in imajo ustrezna znanja

https://apl.ess.gov.si/ePortal/

sodelavca.

in veščine, potrebne za opravljanje nalog na
delovnem mestu.

• Mini zaposlitvene sejme, na katerih se iskalcem
V pisarnah za delodajalce vam zagotavljamo:

zaposlitve predstavijo delodajalci iste panoge. Na

• pomoč pri objavi prostega delovnega mesta;
• strokovni izbor primernih in motiviranih

sejmu za vas organiziramo tudi takojšnje, kratke

kandidatov;
Informacije o aktualnih spodbudah za
zaposlovanje in usposabljanje najdete na
spletnem naslovu:
http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_
spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

razgovore s kandidati, ki vam olajšajo nadaljnji
postopek izbire novih sodelavcev.

• prostor za izvedbo razgovorov s kandidati;
• informiranje o aktualnih spodbudah za
zaposlovanje in usposabljanje novih sodelavcev;

• pomoč pri izpolnjevanju vlog in obrazcev,
povezanih s storitvami Zavoda;

• informiranje o zakonskih obveznostih delodajalca
pri zaposlitvi novega sodelavca.

Priložnost
za vsakogar
Zaposlitveni sejmi
Zavoda RS za zaposlovanje

