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Naučite se pravilno iskati delo!
Učinkovito iskanje dela in zaposlitve je veščina, ki žal ni samoumevna. Površno prija-
vljanje na oglase za delo in potem zgolj čakanje na odgovore delodajalcev na splošno 
ne dajejo dovolj uspešnih rezultatov. Treba je storiti še kaj več, da dobite želeno delo pri 
želenem delodajalcu. Bolj pogumni in osredotočeni iskalci praviloma nimajo težav z is-
kanjem dela. Ti znajo poiskati zaposlitvene priložnosti, sami raziščejo, katera podjetja 
bi jih potrebovala, in sami pristopijo do njih ter se jim ponudijo. Drugi, manj dejavni 
iskalci pa vse prepogosto mislijo, da jim bo priložnost za delo kar sama padla z »neba«, 
ne da bi se jim bilo treba za to kakor koli potrudili. 

V pričujočem priročniku vas učimo ravno tega – pravilnih postopkov in načinov iska-
nja dela. Ponujamo vam vse najpomembnejše vsebine, ki jih iskalec zaposlitve mora 
poznati, če želi pravilno pristopiti k iskanju zaposlitve. Seznanjamo vas s pojmi, kot 
so zaposlitveni profil, zaposlitveni spletni portali, kaj in katere so aktivne ter pasivne 
oblike iskanja dela in zakaj so si tako različne, kaj je mreženje, kaj je spremno pismo in 
zakaj to ni ista stvar kot življenjepis, kdo so kadroviki in kdaj jih boste srečali, kako so 
videti različne vrste intervjujev za delo itn.

Glede na to, da ste ali boste kmalu zaključili vašo poklicno ali srednješolsko izobra-
ževanje in je vaša naslednja naloga oziroma skrb poiskati prvo zaposlitev ter začeti z 
delom, si boste z branjem tega priročnika vsekakor pomagali, da bo vašega iskanja pr-
vega dela čim prej konec. Veliko napotkov, ki jih boste prebrali v tej knjigi, boste lahko 
s pridom uporabljati tudi pozneje, v času vaše celotne delovne kariere. Ko boste zopet 
iskali novo delo, boste lahko pričujočo knjižico spet odprli in si z njo ponovno pomagali 
pri novem iskanju. Ne založite je, še kako vam bo prišla prav!   

Želim vam vso srečo pri iskanju vaše prve zaposlitve in obilo uspehov ter osebnega 
zadovoljstva na vaši nadaljnji delovno-karierni in življenjski poti. 

Damjan Palčič
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1.0. Predpriprava na iskanje (prve)  
   zaposlitve

Dobra kariera je možna tudi s poklicno ali srednjo šolo
Kaj potrebujete za začetek iskanja dela?
Priprava zaposlitvenega profila

Učinkovito iskanje zaposlitve zahteva organiziranost in metodičnost. Da lahko uspešno zasledujete delovne 
priložnosti, potrebujete določena »delovna orodja«, ki se jih uspešno uporablja pri iskanju dela. Še bolj pomembno 
je, da določite vaše želje in zanimanja, ki jih iščete pri delu. Da določite, kateri poklic in delovno mesto vas resnično 
zanima. Tako ne boste brezglavo iskali katero koli delo in delovno področje, ampak resnično tisto, v katerem se 
vidite in s katerim boste zadovoljni. 
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PREDPRIPRAVA NA ISKANJE (PRVE) ZAPOSLITVE

Dobra kariera je možna tudi s 
poklicno ali srednjo šolo
Dober denar se lahko zasluži tudi s poklicno in srednjo šolo. To je dejstvo, ki velja danes 
bolj kot kdajkoli prej. Če ste se izšolali za elektrotehnika, strojnega tehnika, kleparja, 
mehanika, kuharja ali na primer medicinsko sestro ali kozmetičarko, potem vam ne bo 
težko dobiti dela, saj vas številni delodajalci potrebujejo. Vaša cena neprestano raste, saj 
velik del vaših vrstnikov želi iti študirat in se s tem izogniti poklicem, ki naj bi bili za nji-
hove pojme na slabem glasu. Če tako razmišljajo, je to seveda njihova stvar, dejstvo je, da 
tudi če bodo diplomirali in opravljali kakšno »bolj srokovno« delo, vas bodo ravno oni še 
kako rabili, ko bodo imeli pokvarjen ali karamboliran avtomobil, ko bodo zboleli in šli v 
bolnišnico, ko bodo imeli neurejeno pričesko ali nohte, ko se jim bo pokvarila klima ali 
centralno ogrevanje v hiši, ko bodo potrebovali obleko za poroko ali ko bodo na primer 
gradili ter obnavljali hišo.   

S poklicno ali srednjo šolo se ne da le dobro zaslužiti, ampak tudi narediti super kariero, 
še posebno, če se boste lotili podjetništva in delali zase. Tako boste morda začeli delati 
sami v vaši garaži, delo se vam bo povečevalo in rabili boste nove sodelavce. Podelili jim 
boste manjše naloge, medtem ko boste sami še vedno opravljali največje posle za najve-
čje stranke. Ker dela ne bo primanjkovalo oziroma ga bo vedno več, boste čez čas lahko 
najeli nove poslovne prostore, pisarne, trgovine, butike, delavnice, hale in podobno. Čez 
čas boste lahko imeli pravcato »d.o.o.« podjetje z več 10 (ali 100) zaposlenimi. Medtem 
ko boste vi postali že uspešni podjetniki, bodo vaši vrstniki, ki so šli študirat, šele začeli 
iskali prvo zaposlitev. 

Računalnik in internet 
nepogrešljiva

Izkoristite možnosti, ki jih 
dandanes ponuja informacijska 

tehnologija! Računalnik in 
povezava na internet sta danes 

nujna pripomočka za uspešno 
iskanje dela. 

Kaj potrebujete za začetek iskanja 
dela?
Prostor za delo
Kot za vsako drugo delo tudi za iskanje zaposlitve potrebujete delovni prostor. Mesto, 
kjer lahko v miru pripravljate ponudbe za podjetja, življenjepise, vodite zapisnik poslanih 
prošenj in stanje posameznih prijav na delovno mesto.

Oprema 
Pri iskanju dela potrebujete soliden računalnik, programsko opremo za pisanje dopisov 
(program Word), telefon, tiskalnik. Če opreme nimate na voljo doma, izkoristite opremo 
šol, knjižnic, CIPS-ov in uradov Zavoda za zaposlovanje. Večina teh organizacij ima po-
sebne kotičke, namenjene iskalcem dela, kjer lahko brezplačno koristite potrebno opre-
mo, na voljo so vam tudi strokovno usposobljeni svetovalci. 

Internet
Postaja glavno orodje za spremljanje ponudbe aktualnih del, prek e-pošte poteka vedno 
več komunikacije med iskalci in ponudniki del. Uporabite ga za iskanje aktualnih del, za 
iskanje informacij o podjetjih, ki vas zanimajo, ali za pošiljanje prošenj delodajalcem. Če 
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PREDPRIPRAVA NA ISKANJE (PRVE) ZAPOSLITVE

dostopa do interneta nimate doma, potem obiščite šole, knjižnice, CIPS-e ali Zavod za 
zaposlovanje. Tam vam bodo omogočili dostop do interneta.

Elektronski naslov
Če nameravate z delodajalci komunicirati prek e-sporočil, uporabljajte svoj zasebni e-
naslov, vendar pazite, kakšno ime e-naslova imate. Radimamlepepunce@mail.si je že lep 
naslov, a popolnoma neprimeren za pošiljanje življenjepisov. Pojdite na katerega od brez-
plačnih e-poštnih servisov (www.email.si, www.gmail.com) in si za potrebe iskanja dela 
odprite e-naslov v obliki ime.priimek@ (npr. marija.avsenik@email.si). 

Življenjepisi in prošnje
Vedno imejte pri roki nekaj izvodov življenjepisov. Več o njihovi izdelavi na strani 26. Te, 
če se le da, natisnite na laserski tiskalnik, na kakovostnejši papir in poskrbite, da so brez 
slovničnih napak. Če se bojite za slovnične napake, obvezno dajte življenjepis v pregled 
strokovnjaku za pravopis. Življenjepis imejte pripravljen v tiskani in elektronski obliki. 
Vedno imejte pri roki dovolj kuvert in znamk.

CV-vizitke
Kratka, nekaj sto znakov dolga predstavitev vašega zaposlitvenega profila (glej stran 8), 
natisnjena v obliki vizitke. Namen CV-vizitk (izraz CV je mednarodna kratica za življe-
njepis – Curriculum Vitae) je ujeti pozornost delodajalca. Ti imajo vedno premalo časa 
in branje celotnih življenjepisov jim je pogosto prenaporno. Na CV-vizitki povzamete 
vaše glavne veščine, znanja in uspehe. Delite jo kadrovikom na intervjujih, osebam, ki bi 
vas lahko zaposlile, ali osebam, ki vas lahko priporočijo potencialnim delodajalcem. Več 
o CV-vizitkah lahko izveste v knjigi Kako uspešno iskati prvo zaposlitev? ali na spletni 
povezavi www.mojedelo.com/CVvizitka, kjer jih lahko tudi naročite.

Aktualni časopisi
V dnevnem časopisju najdete številne zaposlitvene oglase. Nekateri dnevniki te oglase 
objavljajo tudi na internetu (npr. Delo), za druge boste morali priti do tiskanega izvoda. 

Dnevnik iskalca zaposlitve
Tekom iskanja dela boste komunicirali z velikim številom podjetij in delodajalcev. Če se 
ne boste organizirali, boste težko sledili vsem življenjepisom, ki ste jih poslali, klicem, ki 
jih morate opraviti, imenom oseb, s katerimi ste kontaktirali. Da česa ne pozabite, si vaše 
dejavnosti zapisujte v dnevnik, beležko ali vsaj na namizni koledar. Več o dnevniku si 
preglejte v knjigi Kako uspešno iskati zaposlitev?. 

Gradiva o učinkovitih metodah iskanja zaposlitve
Čeprav vas je šola naučila veliko, vam morda ni nudila učne snovi o učinkovitem iska-
nju zaposlitve. Ni vas naučila, kako napisati življenjepis, kako se predstaviti delodajalcu, 
kako mu utemeljiti, da zaposli ravno vas in podobno. Ta znanja si morate pridobiti sami, 
če si seveda želite karierni uspeh. Nasvete za učinkovito iskanje zaposlitve najdete na 
www.mojedelo.com in v najbolj prodajanem slovenskem zaposlitvenem priročniku Kako 
uspešno iskati zaposlitev?, ki ga lahko naročite na http://www.mojedelo.com/delo/iskal-
ci_zaposlitveni_prirocnik.aspx.

Obrazci za pripravo vaših predstavitvenih gradiv
Obrazce, ki vam bodo pomagali pri sestavi vašega življenjepisa in pri pripravi vašega zapo-
slitvenega profila najdete na http://www.mojedelo.com/delo/iskalci_zaposlitveni_prirocnik.
aspx (kliknite na Natisnite si obrazce). O tem, kako jih boste uporabljali, v nadaljevanju.
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Definirajte, katero delovno mesto vas zanima
Če boste natančno vedeli, katera delovna mesta vas zanimajo in ustrezajo vašim zna-
njem, boste:
• bolje pripravljeni za intervjuje (in prijave) na ta delovna mesta;
• korak pred drugimi kandidati, lažje boste komunicirali z delodajalci, saj boste pozna-

li panogo, terminologijo, konkurenco itd.;
• iskalni trud usmerili v iskanje del, ki jih želite delati, ne pa izgubljali časa z deli, ki vas 

ne zanimajo preveč in za katera ne morete uspešno tekmovati;
• mirnejši, ker boste zvesti sebi in ker ste si jasno zastavili, kaj želite početi v priho-

dnosti.

Priprava zaposlitvenega profila
Preden se lotite iskanja vaše prve zaposlitve, vam bo zelo koristilo, da predhodno še en-
krat temeljito razmislite, kaj vse ste pridobili v šoli, kaj (že) znate delati in kaj si dejansko 
želite delati v življenju.

Ugotovite vaš zaposlitveni profil!
Večina od vas bo sicer iskala delo, povezano z vašim končanim poklicnim šolanjem, kljub 
temu pa lahko z vašim poklicem skoraj zagotovo opravljate še kaj drugega in ne zgolj 
tisto, za kar ste se izšolali. Ko boste razrešili uganko »Vem, kaj me zanima, kaj mi leži 
in kaj bi rad delal/a«, potem boste vsaj 80 odstotkov bližje končnemu cilju – pridobitvi 
ustrezne prve zaposlitve. Brez izbranega cilja (delovnega mesta) boste težko tekmovali na 
trgu dela, kjer so vaši konkurenti – drugi iskalci dela, ki natančno vedo, kaj bi radi delali, 
in imajo pripravljene odgovore na vse ovire, ki se lahko pojavijo pri iskanju tega dela. 
Dobro razmislite, ali je vaš pridobljeni poklic tisto, kar želite delati, ali morda ne iščete 
alternativnega poklica, ki ga lahko opravljate z vašo šolo.

Kako pripravite vaš seznam znanj in veščin?

Pomagajte si z obrazci za pripravo teh, ki jih najdete na:
http://www.mojedelo.com/delo/iskalci_zaposlitveni_prirocnik.aspx (klikni na Natisni-
te si obrazce).

Tudi če uspete dobiti delo, ki vas ne zanima preveč, dolgoročno ne boste zadovoljni. Delo 
vam bo odveč, slabše ga boste opravljali, prej kot slej boste znova iskali novo delo. Če 
pa boste pred začetkom iskanja dela vedeli, katera delovna mesta vas zanimajo, in se na 
iskanje teh ustrezno pripravili, bo vaš iskalni trud zelo verjetno bogato poplačan.

Določite vaše ciljno delovno mesto
Preden izberete delovna mesta, ki jih boste zasledovali, si vzemite nekaj časa za premi-
slek. Kaj sploh pričakujete od dela? Ali pojmujete delo le kot način za pridobivanje sred-
stev za preživetje, želite mogoče razviti uspešno kariero, iščete manj ali bolj odgovorno 
delo? Da se ne bi odločili za delo, ki bi vas pahnilo v nezadovoljstvo, razčistite pri sebi, kaj 
ste sposobni delati in kaj si želite delati. 

PREDPRIPRAVA NA ISKANJE (PRVE) ZAPOSLITVE

Kaj je zaposlitveni 
profil?

To je določitev in opis želenega 
dela, ki ga želite opravljati. 

Katera dela bi najbolj ustrezala 
vašim znanjem, veščinam in 

izkušnjam? Na katerih delovnih 
mestih se vidite?

Konkurenca

Na trgu dela niste sami. Zmagu-
jejo tisti kandidati, ki natančno 

vedo, kaj želijo delati, in znajo to 
podjetjem tudi povedati.
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2.0. Vrste in uspešnost metod iskanja  
   dela

Kako začeti iskati prosta delovna mesta?
Pasivne oblike iskanja dela
 Spremljanje zaposlitvenih oglasov
 Kako uporabljati zaposlitvene internetne portale
 Dela, primerna za začetnike
 Zavod za zaposlovanje, CIPS
 Zaposlitvene agencije
Aktivne oblike iskanja dela
 Mreženje 
 Zaposlitveni (karierni) sejmi
 Usmerjeno komuniciranje z delodajalci
 Strategije klicanja po telefonu, ko ni razpisanih delovnih mest
 Informativni intervjuji – dobro sredstvo za ugotavljanje  
         karierne poti
 Samozaposlitev

Kako večina iskalcev zaposlitve najde delo? Mislite, da s prijavami na oglase za delovna mesta? Napačno razmišljanje. 
Največ iskalcev (�0 odstotkov) najde zaposlitev prek aktivnih metod iskanja dela, ko sami pridejo do podjetij in 
jih prepričajo, še preden začnejo javno oglaševati delovna mesta. Delovno mesto se zapolni s kandidati, ki so bili 
podjetju priporočeni, so že bili v njihovih bazah kandidatov ali so s podjetjem sami predhodno vzpostavili stik. 

PREDPRIPRAVA NA ISKANJE (PRVE) ZAPOSLITVE
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VRSTE IN USPEŠNOST METOD ISKANJA DELA 

Aktivne metode iskanja

So v povprečju do �-krat 
učinkovitejše od pasivnih metod 

iskanja dela.

Čakanje

Je glavna značilnost pasivnih 
oblik iskanja dela. Ko infor-

macija o delu pride na plano, 
zanjo izveste vi in nekaj �00 
(tudi �000) drugih iskalcev 

dela. Zaradi večje konkurence 
težje zmagate v boju za delovno 

mesto.

Kako začeti iskati prosta delovna mesta?
Delovna mesta so tako v privatnih kot javnih podjetjih. Pri vseh velja enako, za prosto 
delovno mesto morate izvedeti, poiskati stik s pravo osebo in se primerno predstaviti. 
Metode (oz. načini) iskanja se v osnovi delijo na pasivne in aktivne metode.

Metode se med seboj razlikujejo po:
• vašem delu, vloženem v iskanje,
• intenzivnosti vašega komuniciranja z delodajalci,
• vaši lastni pobudi.

Kaj je aktivno in kaj pasivno?
Pri pasivnih metodah vi čakate, da bo podjetje objavilo oglas ali da bo podjetje z vami 
vzpostavilo stik. Pri aktivnih metodah ne čakate, sami prostovoljno pridete do podjetja in 
ga prepričate, še preden začne oglaševati (npr. v časopisih, na internetu) prosto delovno 
mesto na trgu dela.

Uporabljajte obe metodi iskanja, premislite samo, koliko časa boste vložili v posamezno 
obliko iskanja. Aktivne oblike bi morale zavzeti vsaj 80 odstotkov vašega časa, namenje-
nega iskanju zaposlitve.

Kako iskalci zaposlitve najdejo delo?
Do 5 odstotkov prek prijave na internetno objavo dela,
do 5 odstotkov prek prijave na zaposlitveni oglas v tisku,
do 5 odstotkov prek Zavoda za zaposlovanje,
do 5 odstotkov prek agencije za zaposlovanje,
do 80 odstotkov prek mreženja in drugih aktivnih metod iskanja dela.

Pasivne oblike iskanja dela
Pri teh oblikah iskalec pričakuje, da bo delo zanj opravil nekdo drug. To so vse oblike, 
kjer pošljete prošnjo in pričakujete povraten odziv od ponudnikov dela. Med te oblike 
sodijo:

1. Prijava na tiskane ali internetne zaposlitvene oglase.
2. Pošiljanje prošenj na slepo (glej stran 39). 
3. Iskanje prek Zavoda za zaposlovanje in CIPS-a.
4. Vpis v baze zaposlitvenih agencij.

Te oblike vam navadno ne dajo dovolj velike pozornosti zaposlovalca – brez te pa ne 
boste dobili zaposlitve. Pogosto za delo tekmujete z več deset ali več sto drugimi kandi-
dati, kar vašo situacijo le poslabša. Metode so sicer manj učinkovite, vendar delujejo le 
za petino iskalcev.
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VRSTE IN USPEŠNOST METOD ISKANJA DELA 

Prednost portalov

Na zaposlitvenih portalih so 
oglasi za delo na voljo vsak dan 
�� ur na dan.

Spremljanje zaposlitvenih oglasov
Največ oglasov za delo boste dobili v dnevnih časopisih z večjo naklado, na specializi-
ranih spletnih portalih (spletnih straneh), kot je, denimo, mojedelo.com, na portalu in 
oglasnih deskah Zavoda za zaposlovanje in na spletnih straneh samih podjetij. 

Časopisi v primerjavi z zaposlitvenimi portali
Prednost spletnih portalov pred časopisi je ta, da lahko oglase dosežete vsak dan 24 ur 
na dan, medtem ko so časopisi omejeni z dnevom objave. Če časopisa tisti dan ne kupite 
ali si ne morete zagotoviti pregleda izvoda, boste lahko spregledali marsikatero primerno 
delovno priložnost. Zaradi tega je priporočljivo, da ste na kakšnega od resnih vodilnih 
slovenskih dnevnih časopisov naročeni (npr. Dnevnik, Delo, Večer, Primorske novice, 
Finance itd.) oz. da jih vsaj redno (npr. enkrat na teden) pregledujete v kakšni splošni ali 
šolski knižnici ali območni enoti CIPS-a, ki se po navadi nahaja v bližini lokalnega urada 
Zavoda za zaposlovanje. Največ oglasov za delo je objavljenih v torkovi izdaji Dela in 
sobotni izdaji Dnevnika, zato jih skušajte pregledovati vsaj v teh dveh dnevih. V kolikor 
imate računalnik in dostop do interneta, pa se vam seveda odpirajo številne možnosti 
iskanja informacij o delovnih priložnostih prek interneta. 

Podjetja objavijo manj kot 20 odstotkov svojih kadrovskih potreb!
Kje je preostalih 80 odstotkov del? Podjetja zaposlijo kandidate, ki jih najdejo prek dru-
gih kanalov – kandidati jih sami kontaktirajo, kandidata podjetju kdo priporoči, podjetja 
kandidata poiščejo v bazah življenjepisov ali prek agencij. Kaj to pomeni za vas? Če boste 
čakali na zaposlitvene objave v časopisih, boste zamudili večino dobrih delovnih mest. 
Bodite aktivni, izberite 100 ali pa 20 delodajalcev, kjer bi si želeli delati, ugotovite, kdo 
v podjetju odloča o zaposlovanju za kadre vašega poklicnega profila, pripravite dobre 
argumente, zakaj se podjetju izplača zaposliti vas, in pojdite v akcijo.

Kako uporabljati zaposlitvene 
internetne portale 
Internetno kadrovanje je v zadnjih letih močno vplivalo na slovenski trg iskanja in ponudbe 
dela. 70 odstotkov vseh kandidatov na trgu dela ga že aktivno uporablja. V vsakem trenut-
ku imate na internetu na voljo več tisoč objavljenih aktualnih zaposlitev, nekatera podjetja 
kadrujejo ali sprejemajo prijave na oglase izključno prek interneta.

Prijavljanje na dela prek interneta se zdi za marsikaterega iskalca dela zapleteno opravilo 
in zaradi tega goji marsikdo do njega odpor. V resnici pa ta postopek sploh ni nobena višja 
umetnost. Na internetu najdete zaposlitveni oglas, ki vas zanima, vanj preprosto kliknete, 
vnesete zahtevane podatke/dokumente in s tem je vaše delo končano ter čakate na odgovor 
delodajalca. 

Bolj zapleteno oz. dolgotrajnejše pa je naučiti se pravilno uporabljati internetne portale. 
Iskanje dela prek interneta je lahko neproduktivno početje, ker pri tem vedno znova po-
navljamo ene in iste napake. Vajeni smo, da je uporaba interneta preprosta, nekaj klikov 
in opravimo, kar smo želeli. Delodajalci pa obravnavajo internetne prijave enako kot pisne 
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prijave, ki jih prejmejo po pošti. Zato zahtevajo od kandidatov, da prijavam prek inter-
neta posvetijo enak trud in pozornost, kot bi jo, če bi oglas našli v časopisu. Skratka 
internet je prinesel veliko prednosti za iskalce dela, kljub temu pa je učinkovit le, če ga 
pravilno uporabljamo.  

Največji slovenski zaposlitveni portali
www.mojedelo.com 
www.ess.gov.si 
zaposlitev.delo.si         

Največji tuji zaposlitveni portali
www.careerbuilder.com 
www.monster.com 
www.stepstone.com 
www.totaljobs.com  
http://europa.eu.int/eures/index.jsp 

Kako deluje iskanje zaposlitve prek interneta?

1. E-kadrovanje s strani delodajalca
Podjetje objavi svoj zaposlitveni oglas in izbere način prijave. Izbere eno od naslednjih 
oblik sprejemanja vaših prijav: 

- prek e-pošte na e-naslov kadrovika (človeka, ki izbira primerne kandidate), 
- prek navadne pošte ali 
- elektronsko obliko prijave. 

To podjetja najpogosteje izberejo, ker jim olajša proces selekcije in komuniciranja s pri-
javljenimi kandidati.

Zaposlitveni oglas je objavljen na zaposlitvenem portalu, informacija o oglasu je poslana 
na e-naslove kandidatov, ki imajo nastavljeno storitev e-obveščanja in ustrezajo osnov-
nim zahtevam oglasa.

2. E-kadrovanje s strani iskalca dela
Zaposlitveni oglas najdete med brskanjem po zaposlitvenem portalu. Če ustrezate njego-
vim zahtevam, se lahko nanj prijavite prek: 

- e-pošte ali 
- navadne pošte,
- navadno pa podjetja zahtevajo elektronsko obliko prijave. 

To lahko izvedete, če ste v zaposlitveni portal že oddali (vpisali) svoj življenjepis. (Vpis od 
vas zahteva 30 do 60 minut časa, sledite navodilom vpisnega obrazca.) 

Ko opravite elektronsko prijavo, to prejme ustrezna oseba v podjetju, na katerega oglas 
ste se prijavili. Ta si ogleda vaš vneseni življenjepis in spremno pismo, ki ste ga napisali 
ob prijavi na oglas. 

Žal veliko iskalcev dela ne pozna teh zakonitosti e-kadrovanja in si lahko z e-prijavami 
delajo veliko škode, zato naj vam predstavimo najpogostejše napake spletnega iskanja 
zaposlitve, ki jih delajo iskalci zaposlitve, še posebno začetniki.
 

VRSTE IN USPEŠNOST METOD ISKANJA DELA 

Kaj je e-prijava na 
delovno mesto?

Prijava na spletni zaposlitveni 
oglas, ki jo opravite tako, da 
v internetni obrazec vpišete 

podatke vašega življenjepisa in 
ga shranite v bazo življenjepisov 

zaposlitvenega portala. 
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VRSTE IN USPEŠNOST METOD ISKANJA DELA 

Pet najpogostejših napak spletnega iskanja zaposlitve

1. Iskalec spletnemu zaposlitvenemu oglasu ne daje enake vrednosti kot drugim obli-
kam oglasov (npr. časopisnim)
Podjetje je zaposlitveni oglas na spletu objavilo (in zelo verjetno zanj plačalo), ker išče 
sodelavca. Uporabilo je časopisom alternativno obliko oglaševanja, kar pa ne pomeni, da 
nanj ne pričakuje kakovostnih prijav.

2. Površno vnesen življenjepis
Pogosto iskalci spletni življenjepis izpolnijo v nekaj minutah in se hitro zadovoljijo s 
končnim izdelkom. Ti življenjepisi imajo pogosto slovnične napake, so skopi s predstavi-
tvijo kandidata in površno pripravljeni.

3. E-prijava ne vsebuje spremnega pisma
Spletno prijavo delodajalec obravnava enako kot tiskano prijavo. Pričakuje, da bo v njej 
našel izčrpen življenjepis in pozorno pripravljeno spremno pismo. Brez ustrezne osebne 
vpletenosti v prijavo oz. spremnim pismom si iskalec dela zagotovo ne dela usluge. 

4. Iskalec uporablja en splošen življenjepis in to več let
Če bi recimo želeli delati kot prodajalec v trgovini s športno opremo ali pa v trgovini s 
tehničnimi izdelki, potrebujete dva življenjepisa; eden bo sestavljen za trgovino s športni-
mi izdelki (npr. poudarite, da vas zanima šport in športna oprema), drugi bo sestavljen 
tako, da boste prikazali vaše poznavanje tehnike. Ko opravljate e-prijavo na oglas, izbere-
te življenjepis, ki najbolj ustreza razpisanemu delovnemu mestu. 

5. Zaposlitvena prijava ni prilagojena delodajalcu
Da lahko pripravite prijavo, ki bo delodajalcu zanimiva, morate vedeti, s čim se podjetje 
ukvarja in kaj pričakuje od novega sodelavca na objavljenem delovnem mestu, zato mo-
rate pred tem narediti o tem raziskavo. Ne morete ustrezno pisati določenemu podjetju, 
če ne veste, s čim se sploh ukvarja in kaj potrebuje. 

Kako izboljšate uspešnost iskanja dela prek interneta?

1. Vnesite svoj spletni življenjepis v bazo življenjepisov internetnega portala
Zakaj? Prvič, z vašim spletnim življenjepisom se lahko prijavite na objavljene zaposlitve-
ne oglase kar neposredno prek interneta. Drugič, vaš življenjepis se shrani v bazo kan-
didatov, kjer je na voljo delodajalcem. Ti pogosto brskajo po bazah kandidatov in sami 
vzpostavijo kontakt z zanimivimi kandidati. Lahko vas odkrijejo! 

2. Nastavite si storitev zaposlitveni e-obveščevalec
E-obveščevalec si nastavite tako, da izpolnite posebni spletni obrazec, kjer nastavite svoje 
zaposlitvene želje (katero delo, katero delovno področje, katera regija dela itd.). Potem 
dnevno ali tedensko prejemate po elektronski pošti e-obvestila z zbranimi zaposlitvenimi 
oglasi, ki ustrezajo vašim zaposlitvenim željam, ki ste jih sami določili. Tako ste obveščeni 
o aktualni ponudbi del tudi, če ne obiskujete redno spletnih zaposlitvenih portalov. Za 
delovna mesta izveste, ne da bi se jih trudili iskati. 

3. Vzemite si ves potreben čas za vpis svojega spletnega življenjepisa
Uspešnost vaših spletnih prijav – ali boste dobili povabilo na intervju – bo odvisna od 
ustreznosti vašega spletnega življenjepisa. Če bo ta pripravljen hitro in površno, boste 
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izgubili veliko priložnosti za delo, ne samo za dela, na katere ste se prijavili prek interne-
ta – vaš življenjepis si bodo ogledovali tudi delodajalci, za katere sploh ne boste vedeli, 
da iščejo nove sodelavce. Ko bodo videli, kako nerodno ste ga naredili, ne bodo preveč 
navdušeni nad vami. 

4. Ključne besede vašega življenjepisa
Delodajalci brskajo po bazi življenjepisov s pomočjo ključnih besed. Vnesejo npr. têrmin 
»CNC strugar«, »gorenjska regija«, »3+ let delovnih izkušenj«, in prejmejo izpis elektron-
skih življenjepisov, ki ustrezajo tem pogojem. Z vnosom ustreznih tehničnih terminov z 
vaše stroke boste povečali verjetnost, da vas delodajalci najdejo. 

Na večini zaposlitvenih portalov lahko v spletno obliko življenjepisa pripnete tudi vaš 
standardni življenjepis v Word obliki. Vendar pozor! Večina portalov ne omogoča, da bi 
delodajalci znotraj njihovih baz našli vaše pripete datoteke, podatki v njih so jim dejan-
sko skriti, v kolikor ne odprejo vaše celotne predstavitve. Zaradi tega vključite čim več 
ključnih besed v del vaše e–predstavitve zunaj Word priponk. Mojedelo.com je ravno 
zaradi teh nevarnosti tudi ukinilo možnost pripetih datotek, kot je Word. 

VRSTE IN USPEŠNOST METOD ISKANJA DELA 

Dela, primerna za začetnike
Za zasedbo zahtevnejših in odgovornejših delovnih mest delodajalci po navadi zahtevajo 
predhodne delovne izkušnje na primerljivih področjih dela oz. dokazljive uspehe kandi-
data v praksi, običajno v vsaj 3–5 let dolgi delovni zgodovini. Zato je normalno, da boste 
brez konkretnih delovnih izkušenj težko kandidirali za takšna delovna mesta.

Obstaja pa kopica delovnih mest za vstopne ravni kadrov v podjetje, ki so namenjena oz. 
najbolj primerna za kandidate brez večjih delovnih izkušenj oz. iskalce prve zaposlitve. 
Ta delovna mesta so kot nalašč za vas, saj ne zahtevajo veliko izkušenj – po navadi niso 
preveč zahtevna in vaše odgovornosti niso prevelike. Delodajalci za ta delovna mesta 
običajno iščejo mlade in talentirane kadre, ki sicer še niso izpopolnjeni strokovnjaki, 
imajo pa potencial za to. Na teh vstopnih delovnih mestih jim po navadi omogočajo tudi 
uvajanje in usposabljanje v delo ter uspešno vključitev v delovno okolje podjetja.     

Mojeprvodelo.com je portal, ki je namenjen ravno vam – začetnikom na trgu dela – is-
kalcem prve zaposlitve in mladim, ki se približujejo koncu šolanja. Portal oglašuje prosta 
delovna mesta za začetne in vstopne ravni kadrov, v vsakem trenutku ponuja prek 100 de-
lovnih mest izključno za začetnike in številne koristne informacije (članke, bloge, infor-
macije o izobraževanjih, o raznih razpisih itd.), namenjene vašemu čimprejšnjem vstopu 
v pravi svet dela in uspešnemu začetku gradnje vaše delovne kariere. Priporočamo! 

Boljši zaposlitveni profil, boljše delo!
Da si povečujete možnosti za boljšo bodočo službo, se izpopolnjujte na področjih, ki 
vas zanimajo oziroma dodatno dopolnjujejo vašo poklicno izobrazbo. Največjo aktualno 
ponudbo izobraževalnih programov v Sloveniji boste našli na portalznanja.com.
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VRSTE IN USPEŠNOST METOD ISKANJA DELA 

Zavod RS za zaposlovanje
Za večino aktivnega prebivalstva je Zavod za zaposlovanje mesto, kjer ne bi želeli biti 
nikoli. Vendar pa ne morete predvideti svoje prihodnosti; če se že nekega dne znajdete 
na Zavodu, pazite, da boste od njega imeli največje možne koristi. Ko se boste vpisali na 
Zavod, žal na začetku denarnega nadomestila ali denarne pomoči ne boste mogli dobiti. 
Te pomoči so namreč namenjene brezposelnim, ki so bili že zaposleni, torej niso več 
iskalci prve zaposlitve (lahko pa prejmete socialno pomoč Centra za socialno delo). Tako 
boste na začetku deležni predvsem strokovne pomoči v obliki svetovanja glede kariere 
(zaposlitveni načrt) in brezplačnih izobraževanj (razni seminarji in delavnice).  

Kot aktivni iskalci (prve) zaposlitve boste takoj upravičeni do:
• povračila prevoznih stroškov v višini cene javnega prevoza za obisk pri delodajalcu;
• povračila stroškov za priporočene poštne pošiljke v višini poštnine za pošiljanje vlog 

oziroma ponudb za zaposlitev.

Poleg tega vam Zavod lahko takoj nudi 1,5 minimalne mesečne plače za usposabljanje, ki 
traja do 3 mesece, za zasedbo delovnega mesta pri delodajalcu, ki razmišlja o tem, da bi 
vas zaposlil (oz. 3 minimalne mesečne plače za usposabljanje, ki traja od 3 do 6 mesecev). 
Koristi vam lahko tudi sofinanciranje delovnega preizkusa pri delodajalcu, ki razmišlja, 
da bi vas zaposlil, za kar vam Zavod lahko ponudi nekaj malega finančnih sredstev, pre-
izkus pa naj bi trajal največ en mesec.

Največjo ugodnost, ki jo lahko prejmete od Zavoda, je vključitev v ukrep Spodbujanja 
zaposlovanja, ki je namenjen brezposelnim iskalcem prve zaposlitve, ki so pred manj kot 
dvema letoma končali redno šolanje, vendar pa morate za to biti prijavljeni na zavodu 
vsaj 6 mesecev. V tem primeru bo Zavod vašemu prvemu delodajalcu nakazalo 2503,75 
evra za plačilo vaših prispevkov in davkov iz plač, če vas bo zaposlil za obvezujočih 12 
mesecev za polni delovni čas, lahko pa tudi za krajši delovni čas, vendar ne krajši od 
polovičnega delovnega časa in v tem primeru vašemu delodajalcu pripada manjša sub-
vencija (za četrtino ali polovico manj). 

V kolikor vas zanima samozaposlitev in odhod v lastne podjetniške vode, boste lahko 
prejeli Subvencijo za samozaposlitev v obliki nepovratne finančne pomoči v višini naj-
manj štirih minimalnih plač, namenjenih sofinanciranju vaših prispevkov in davkov iz 
plač, vendar se boste morali v skladu s sklenjeno pogodbo zavezati, da boste samozaposli-
tev ohranili najmanj dve leti. V nasprotnem primeru boste morali sredstva vrniti. 

Za druge oblike finančnih pomoči s strani Zavoda upamo, da jih ne boste dočakali, saj bo 
to pomenilo, da ste na Zavodu zaradi neuspešnega iskanja zaposlitve že vsaj eno leto. Več 
informacij o storitvah Zavoda za zaposlovanje najdete na www.ess.gov.si. 

Ne najdete dela z vašim poklicem? Potem razmislite o prekvalifikaciji!
Zavod občasno ponuja brezposelnim iskalcem dela, ki ne najdejo dela v svojem poklicu 
oz. imajo poklic, ki ga podjetja ne potrebujejo, možnost vključitve v programe poklic-
ne prekvalifikacije – usposabljanja za nove poklice, s katerimi ne bo problem dobiti 
zaposlitev. Tako večkrat razpišejo programe na primer za spodbujanje dela v avtopre-
vozništvu (vozniki težkih tovornjakov), delo v vojski itd. Če ste prijavljeni na Zavodu, 
vprašajte vašo poklicno svetovalko o teh možnostih.
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Centri za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS)
CIPS-i vam ponujajo informacije, ki jih potrebujete za iskanje zaposlitve in načrtovanje 
svoje kariere. Predstavljajo nekakšne centre za karierno samopomoč, ki delujejo v okviru 
Zavoda RS za zaposlovanje, kjer imate – poleg ustreznih informacij o izobraževanjih, 
usposabljanjih, poklicih, trgu dela – na voljo tudi tehnične pripomočke (računalnik, in-
ternet, tiskalnik, TV), priročnike za iskanje zaposlitve in strokovno usposobljene sveto-
valce. 

Kaj lahko počnete v CIPS-u?
Če ne veste, katerega poklica bi se lotili, lahko, denimo, v knjižnici CIPS-a preberete 
opise vseh poklicev in pretehtate njihove prednosti in slabosti. Pregledate lahko aktualne 
sezname prostih delovnih mest, napišete prijavo na delovno mesto in si jo natisnete. »Su-
rfate« lahko za informacijami na internetu ter prelistate dnevno časopisje, medtem ko se 
pogovarjate z drugimi iskalci dela. Če potrebujete poglobljeno pomoč, se lahko obrnete 
na dežurne svetovalke, lahko pa vam na pomoč priskočijo tudi drugi poklicni svetovalci 
Zavoda itn.

Seznam CIPS-ov po Sloveniji dobite na www.ess.gov.si/slo/Ncips/CIPSI/CIPSi.htm, kjer 
lahko najdete točno lokacijo vam najbližjega CIPS-a in urnik obratovanja. Za individual-
ne obiske ni potrebna najava, za skupine pa se je treba predhodno naročiti.

VRSTE IN USPEŠNOST METOD ISKANJA DELA 

Zaposlitvene agencije
Zaposlitvene agencije zbirajo potrebe po delavcih svojih strank (podjetij), jih objavljajo 
v časopisih, na internetu in drugih medijih ter zbirajo prijave nanje. Ustrezne prijavljene 
kandidate povabijo na razgovor k njim, najprimernejše kandidate pa napotijo na intervju 
k sami stranki – podjetju, ki išče novega sodelavca. Agencije iščejo kadre različnih vrst, 
od proizvodnih do vodstvenih delavcev. Ukvarjajo se tudi s storitvami posojanja delavcev 
– kandidata same zaposlijo in ga potem »posojajo« svojim strankam.

Zaposlitvene agencije lahko s pridom uporabljate pri iskanju vašega prvega dela in začet-
ku gradnje vaše delovne kariere. Ponujajo vam več prednosti:

1. Baze kandidatov agencij
Vsaka agencija skrbno razvija in varuje svojo bazo življenjepisov kandidatov. Uporabi jo 
vedno, kadar išče kandidate za novo delovno mesto. V te baze se lahko vpišete osebno, 
z obiskom agencije, večje vam omogočajo tudi vpis življenjepisa prek njihove spletne 
strani.

2. Osebni svetovalec – pomoč pri iskanju zaposlitve
Nekatere agencije vam ob vpisu v njihovo bazo dodelijo svetovalca, ki vam pomaga pri 
iskanju zaposlitve. Pouči vas o učinkovitih metodah iskanja dela in vam pregleda ter po-
pravi življenjepis. Za vas spremlja ponudbo del v agenciji in vas obvešča o delih, primer-
nih za vas.
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3. Agencije vedo več
Zaposlitvene agencije pogosto vedo za delovna mesta, ki niso nikjer javno objavljena 
– agencija dobi od podjetja neposredno naročilo, naj mu poišče ustreznega kandidata. 
Če ste v bazi kandidatov agencije in ustrezate pogojem izbranega dela, vas lahko agencija 
pokliče in vam omogoči zaposlitveni intervju pri svoji stranki (podjetju).

Kaj je posojanje delavcev?
Posebnost te oblike zaposlitve je, da vas zaposli zaposlitvena agencija (posojevalec). Ta 
vas plačuje, delate pa pri podjetju, ki vas je »najelo«. V praksi to pomeni, da lahko v ob-
dobju nekaj mesecev enako delo (npr. strugar) opravljate v več različnih podjetjih. To je 
zelo dobro za vas, ker vam ravno sedaj primanjkuje tistih začetnih delovnih izkušenj, ki 
so ključne za nadaljnji razvoj vaše kariere. 

Zakaj je lahko »posojanje« prava oblika zaposlitve za vas?

• Hitro nabirate izkušnje
V kratkem času zamenjate več podjetij (delovnih okolij) in opravljate različna dela. Več 
različnih izkušenj bo lepo videti v vašem življenjepisu, kar je še posebno pomembno za 
vas kot mlade iskalce zaposlitve (več izkušenj imate, več prednosti boste imeli pred dru-
gimi neizkušenimi iskalci). Če se odločate, na katerem področju bi razvijali svojo kariero, 
vam posojanje delavcev omogoča hitro testiranje različnih del in delovnih področij.

• Zagotovljena osebna varnost
V času dela ste zaposleni pri kadrovski agenciji, ta vas »posoja« podjetjem. Plačo preje-
mate od agencije, ta skrbi za vašo socialno varnost.

• Vstopite v podjetja
Prek »posojanja« pridete v stik z več podjetji. Če vam je v izbranemu podjetju delo in de-
lovno okolje še posebno všeč, imate dobre možnosti, da se tam redno zaposlite – poznate 
zahteve dela, podjetju ste že dokazali, da delo znate opravljati, veste, katere osebe v tem 
podjetju odločajo o novih sodelavcih.

Nekaj večjih kadrovskih agencij, ki se ukvarja s posojanjem delavcev:
Atama, d. o. o.  www.atama.si 
Manpower, d. o. o. www.manpower.si 
Trenkwalder, d. o. o. www.trenkwalder.si 
Adecco, d. o. o.  www.adecco.si 
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Aktivnost

Je glavna značilnost aktivnih 
oblik iskanja dela. Aktivni iskalci 

dela sami poiščejo podjetja, ki 
potrebujejo nove sodelavce, 
in jih sami prepričajo, da so 

ustrezni kandidati. Ne čakajo, da 
jim delo pade samo »z neba«.

Aktivne oblike iskanja dela
80 odstotkov prostih delovnih mest bo zapolnjenih z metodami aktivnih oblik iskanja 
dela. Zakaj so uspešne? Kot smo omenili, se zaposlitvena potreba v podjetju oblikuje 
dalj časa, nekaj mesecev. Podjetje jo bo javno oglaševalo le, če ne bo uspelo prej najti 
ustreznega kandidata – z javno objavo potrebe so povezani stroški in čas, potreben za 
selekcijo kandidata.

Podjetje raje zaposli ustreznega kandidata danes, še posebno, če to pomeni manj stroškov 
in časa, povezanega z iskanjem sodelavca. Metode aktivnega iskanja dela so:

• mreženje,
• zaposlitveni sejmi,
• usmerjeno komuniciranje s podjetji,
• samozaposlitev – zaposlite se sami.

Kaj je pogoj za 
mreženje?

Mreženje zahteva povratne 
usluge – naredi nekaj zame in 

jaz bom naredil nekaj zate. 

Mreženje
Mreženje je družbena veščina širjenja svojega vpliva prek oseb, ki vas poznajo in jih vi 
poznate. Kdor ima širok krog znancev, ki mu lahko pomagajo, bo lažje in hitreje dosegel 
svoje cilje. 

Mreženje pomeni sprejemanje in dajanje. Pri mreženju ne gre za plačilo ali za druge oti-
pljive koristi, gre za usluge, ki vam jih naredijo vaši znanci. Zato bodite tudi vi na voljo 
ljudem, ki jih cenite kot »mrežno« zanimive, ponudite jim svoje usluge, pomagajte jim, 
kjer jim le morete. Oseba, ki ima o vas pozitivno mnenje in ve, da ste mu nekoč poma-
gali, vam bo raje in hitreje pomagala oziroma vrnila uslugo, kot oseba, ki z vami ni imela 
pozitivnih izkušenj, zadostnih osebnih kontaktov ali vas sploh ne pozna.

Kako vam bo gradnja socialne mreže koristila pri iskanju dela?
Z uspešno gradnjo vaše socialne mreže boste lahko pridobili zavidljivo mrežo kontaktov 
(ljudi), ki vam bo lahko pripomogla graditi vašo kariero. Vaši mrežni kontakti oziroma 
znanci bodo: 

• ožji in širši krog družine, prijatelji, drugi znanci, 
• sošolci, drugi dijaki,
• profesorji, asistenti, drugo osebje na šoli,
• bivši občasni delodajalci, sodelavci, njihove stranke, dobavitelji,
• člani organizacij, v katerih ste včlanjeni (interesna, profesionalna, športna, kulturna 

združenja in podobno).

Vaši znanci vam bodo omogočili, da:
• izveste za neobjavljena delovna mesta,
• ste na tekočem s trendi in ključnimi osebami na vašem izbranem področju dela,
• ste lahko priporočeni na delovno mesto, za katerega niste vedeli, 
• izveste več o problemih in potrebah podjetij vašega izbranega področja dela.
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Ko boste iskali zaposlitev, pokličite vaše znance, povabite jih na srečanje. Povejte jim, 
da iščete zaposlitev, na katerem delovnem področju bi radi delali in zakaj mislite, da bi 
lahko dobro opravljali to delo. Vprašajte jih, ali mogoče vedo za podjetje, ki bi potrebo-
valo vaš profil sodelavca. Prosite jih, ali jim lahko pošljete izvod vašega življenjepisa, da 
bi ga posredovali njihovim znancem, ki bi mogoče rabili osebo vašega delovnega profila. 
Na koncu se jim seveda prisrčno zahvalite in bodite vedno pripravljeni pomagati, ko vas 
bodo tudi sami zaprosili za kakšno pomoč. 

Karierni sejmi so zelo 
koristni za mlade

Na sejmu Kariera 0� bo �00 
uveljavljenih delodajalcev! Ali 
si lahko privoščite, da zamudite 
takšno priložnost, da bi se v 
enem dnevu srečali s toliko 
delodajalci, kot jih skupaj ne bi 
mogli več let?

Zaposlitveni (karierni) sejmi
Zaposlitveni oz. karierni sejmi so stičišča ponudbe in povpraševanja po delu – namenjeni 
so srečevanju delodajalcev in iskalcev dela. Podjetja jih izkoriščajo za promocijo podje-
tja kot delodajalca in za spoznavanje primernih kandidatov. V tujini so karierni sejmi 
uveljavljeni že vrsto let, pri nas pa je za tovrstne prireditve Moje delo.com postavljalec 
trendov v našem prostoru. Tudi letos bo Moje delo organiziralo največji karierni dogo-
dek leta pri nas – karierni sejem Kariera 07, in sicer 21. in 22. oktobra na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani, kjer boste imeli priložnost srečati več kot 100 uglednih slovenskih 
delodajalcev.

Kakšne so koristi obiska kariernega sejma?
Vsak, ki išče delo, ve, kako težko je priti do zaposlitvenega intervjuja, še posebno, če je 
nekdo začetnik in nima veliko delovnih izkušenj – na kariernem sejmu pa so kadroviki 
zbrani ravno z razlogom, da vas srečajo. Na njem lahko v enem dnevu spoznate toliko 
kadrovikov (in drugih sodelavcev) različnih uveljavljenih podjetij, kot jih morda ne bi 
mogli zbrati v vsem letu. Poleg tega je na kariernih sejmih vedno prisotnih veliko deloda-
jalcev, ki iščejo ravno mlade iskalce prve zaposlitve. Vse kar morate vi pri tem narediti je, 
da se predhodno primerno pripravite, se pozanimate, katera podjetja iščejo mlade kadre 
vašega poklicnega profila, pravočasno pridete na sejem, izberete stojnice, kjer so za vas 
zanimivi delodajalci, in pristopite do osebja ob njih. 

Več o zaposlitvenih sejmih (npr. kako se ustrezno pripraviti in nastopiti na takšnem sej-
mu) si lahko preberete v priročniku Kako uspešno iskati zaposlitev? ali pa si poglejte 
uradno spletno stran sejma Kariera 07 http://www.kariernisejem.com/. 
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Usmerjeno komuniciranje z 
delodajalci
Metoda, ki vam lahko prinese najboljše rezultate. Večina zaposlovalcev jemlje iskanje 
novega sodelavca kot breme. Potrebujejo osebe, ki so pripravljene stvari vzeti sami v svoje 
roke in jih samostojno opraviti. Če se jim predstavite kot oseba, ki ve, katere probleme 
ima podjetje in zraven predlaga rešitev teh problemov, navadno v očeh zaposlovalca na-
redite dober vtis.

Strategije klicanja po telefonu, ko ni 
razpisanih delovnih mest
Navezovanje stikov z delodajalci, kadroviki in zaposlenimi v podjetjih prek telefona je 
ena od osrednjih metod mreženja in iskanja zaposlitve, s katero lahko občutno skrajšate 
vaš čas iskanja želene prve zaposlitve. Čeprav boste morda s klicem naleteli na podjetje, 
ki ne išče novih sodelavcev, pa boste lahko na tak način pridobili veliko novih poznanstev 
in uporabnih informacij.

Uspešnost te metode je seveda sestavljena iz mnogih ovir: bodisi zaradi nedosegljivosti 
osebe, ki jo želite doseči, bodisi zaradi njene službene odsotnosti in/ali prezaposlenosti, 
od vaših sposobnosti prepričevanja, od vaših pogajalskih izhodišč, izbire primernih ča-
sovnih terminov klica. Najbolje je, da se predhodno dobro pripravite in še pred klicanjem 
naredite temeljito raziskavo: 

1. Določite ožje področje dela, ki vas zanima.
2. Najdite gospodarske panoge, ki se skladajo z vašimi delovnimi željami.
3. Določite delodajalce znotraj vaših izbranih gospodarskih panog.
4. Raziskujte informacije o vodilnih delavcih v teh podjetjih. 

Na tak način boste dobili boljše razumevanje o vaših zaposlitvenih in kariernih 
možnostih pri posameznem delodajalcu: katere dejavnosti opravlja, kakšne vrste 
dela obstajajo pri njem in ali je sploh finančno stabilen. Ko določite podjetja, ki se 
jih izplača klicati, je čas, da: 

5. Določite osebo ali oddelek, s katero/im želite govoriti. 
Če kličete v manjša podjetja, poskusite govoriti z direktorjem, če pa kličete v večja 
podjetja, boste do generalnega direktorja zelo težko prišli, zato se raje obrnite na 
vodjo oddelka, v katerem se želite zaposliti ali na vodjo oddelka za kadre, če ta 
oddelek obstaja.

6. Pripravite si uvodni govor in vprašanja, ki jih želite postaviti. 
Pripravljanje vsebine za telefonski pogovor ni bistveno drugačno od priprav za 
osebni razgovor. Pri sebi imejte vedno pisalo in prazen list za beležke oziroma 
rokovnik. V pomoč lahko postavite zapiske z vašimi vprašanji na priročen kraj ob 
telefonu, priporočljivo pa je imeti pri sebi tudi vaš življenjepis, s katerim si lahko 
pomagate, če vas podrobneje vprašajo kaj v zvezi z njim. 
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Kaj povedati med telefonskim pogovorom?

1. Vzpostavitev kontakta z delodajalcem
Če poznate ime osebe, s katero želite govoriti, povejte svoje ime in zaprosite telefonista: 
»Dober dan, (moje ime in priimek) pri telefonu. Bi lahko govoril z g./ga. (priimek osebe)?« 
Če ne veste imena osebe, povejte svoje ime in vprašajte za ime osebe, ki vodi oddelek, za 
katerega se zanimate: »Dober dan, (moje ime in priimek) pri telefonu. Bi mi lahko, prosim, 
povedali, kdo vodi _______ oddelek? Me lahko, prosim, zvežete z njim/njo?«

Telefonistu podjetja ne omenite, da ste iskalec zaposlitve, če ni potrebno. Pogovarjajte se 
z njim, kot da bi bili njihov poslovni partner. 

2. Predstavitev delodajalcu
Ko boste dobili osebo, ki vas zanima, k telefonu, bo šlo zares. Predstavite se s razloč-
nim podajanjem vašega imena in priimka. Če vas je napotil nekdo drug: »Dober dan, ali 
govorim z g./ga. ________? Pozdravljeni. Moje ime je __________. G./ga ________ iz 
_________ mi je predlagal/a, naj vas pokličem, ker morda potrebujete nekoga z mojimi iz-
kušnjami in znanji…« Če vas ni napotil nihče: »Dober dan, ali govorim z g./ga. ________. 
Pozdravljeni. Moje ime je __________. Ravno sem zaključil šolo za _________ in imam 
izkušnje ter znanja iz __________. Rad bi govoril z vami glede možnosti zaposlitve ali 
pripravništva v vašem podjetju.«

Po uvodnem nagovoru jasno izrazite razloge vašega klica. Če ste imeli z osebo že predho-
dne stike (telefonski klic, pogovor, srečanje, dopisovanje …), se na to sklicujte. Ne pred-
postavljajte, da se vas bo oseba vnaprej spomnila, še posebno, če je od vašega kontakta 
minilo več mesecev. Tudi če se vas spomni, je vselej dobrodošlo, če mu/ji kratko obnovite 
vaš primer. Nato vprašajte, ali je primeren čas za pogovor. Če želite z osebo govoriti dlje 
časa, se skušajte dogovoriti za nov časovni termin, ki bo ustrezal obema. Ponovno ga/jo 
spet pokličete, točno takrat, ko ste se dogovorili, in se držite dogovorjenega okvira časa.

Med telefonskim razgovorom:
- Uporabljajte naziv osebe (g./ga priimek), ime le, če vas oseba to vpraša.
- Ne prekinjajte sogovornika.
- Govorite počasi in izgovarjajte razločno. Tonaliteta vašega glasu lahko veliko vpliva 

na uspešnost telefonskega pogovora. 
- Na žvečilni gum pozabite! Ni ravno prijeten zvok za osebo, ki stoji na drugi strani 

slušalke. 
- Smejte se! Čeprav vam med telefonskim pogovorom ni potrebno uporabljati telesne 

govorice in drugih negovornih gibov, vas lahko smejanje v slušalko prikaže kot bolj 
prijetnega človeka, saj pošilja poslušalcu pozitivne občutke.

3. Postavitev vprašanj
Ko sprašujete po informacijah, če je le mogoče, uporabite vprašanja odprtega tipa – ta-
kšna, ki se ne končujejo z »da« ali »ne«. Na primer, namesto »Ali imate predvideno ka-
kšno odprtje delovnega mesta v juniju?«, recite, »Želel bi se poučiti glede vaših načrtov 
zaposlitve praktikantov v tem poletju.« Tako lahko pridobite čim več informacij v zvezi z 
vašim iskanjem dela.

4. Dogovarjanje za informativni intervju (glej stran 23)
Zapomnite si – vaš cilj je pridobiti razgovor v živo. Ne glede na to, ali je mesto prosto ali 
ne, se skušajte dogovoriti za informativno osebno srečanje: »Vseeno bi želel priti k vam 
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na informativni pogovor, da bi se vam podrobneje predstavil za primer, če bi se nenadoma 
pojavilo kakšno prosto delovno mesto? Ali bi imeli kaj proti?« 

5. Ponudba
Če se niste uspeli dogovorili za osebni razgovor, vprašajte, če lahko vašo pisno ponudbo 
za delo dostavite osebno. »Razumem, vendar želim kljub vsemu napisati ponudbo za za-
poslitev. Ali se lahko oglasim pri vas in vam jo osebno prinesem?« Če je odgovor nikalen, 
napovejte, da jo boste poslali po pošti.

6. Nove zaposlitvene možnosti
Če se niste uspeli dogovoriti za srečanje, vendar pa vam je oseba naklonjena, z veseljem 
posluša in odgovarja na vaša vprašanja, jo zaprosite za nove zaposlitvene zveze v zvezi z 
vašim področjem dela. Poskušajte dobiti od nje/njega imena, naslove in telefonske števil-
ke. »Ali morda veste za drugega delodajalca, ki bi morda potreboval delavca moje stroke?« 
Kaj pa menite o (več imen podjetij iz iste ali sorodnih panog)?«

7. Če dobite nove zaposlitvene možnosti
Če ste pridobili vire za nove kontakte, jih prosite, če se lahko sklicujete na njih. »Ali se 
strinjate, da povem, ko bom govoril/a z njimi, da ste vi predlagali, naj jih pokličem?«

8. Pokličite nazaj
Napovejte, da jih boste še poklicali. »Ali vas smem spet poklicati, za primer, če se bo morda 
sprostilo kakšno delovno mesto?« Če je potrebno, jih vsake toliko pokličite in preverjajte 
glede zaposlitvenih možnosti.

9. Zahvala
Nikoli ne pozabite zaključiti pogovora z »Najlepše se vam zahvaljujem za pogovor.« Pripo-
ročljiva je tudi dobra želja in napoved ponovnega kontakta: »Lep pozdrav. Nasvidenje.«

Navadite se na tajnice!
Delo tajnic je med drugim tudi filtriranje sporočil in telefonskih klicev svojih nadreje-
nih; na tem področju so zelo uspešne. Tajnici se je pogosto dobro ogniti, zato pokličite 
pred 8. uro ali po 17. uri, saj je v tem času navadno ni v službi. Morda bo na telefonski 
klic odgovorila kar oseba, ki jo želite.

Kadar se na vaš klic oglasi tajnica, se predstavite in pozdravite. Če vas vpraša, kaj želi-
te, lahko pač pojasnite ali pa poveste, da bi raje govorili s klicanim. Pogosto boste slišali 
odgovor: »Je zaseden, nedosegljiv, odsoten ipd.« Vztrajajte; vprašajte, kdaj bo klicani 
dosegljiv oz. ali lahko govorite z njegovim namestnikom. Če vas zaprosi, da pustite 
svoje ime in telefonsko številko, ju pustite, povejte pa tudi, da boste poklicali pozneje. 
Pobuda naj ostane na vaši strani. 

Po telefonskemu klicu
Po telefonskem klicu si naredite beležke o tem, kaj ste se dogovorili, kaj ste izvedeli, kaj 
ste bili vprašani in kako ste odgovarjali. Če si ne boste naredili zapiskov, boste lahko mar-
sikatero pridobljeno informacijo čez čas pozabili, lahko tudi za večno izgubili. Pametni 
pišejo, neumni pa hočejo vse imeti v glavi, nato pa stvari pozabijo. Še veliko več o usmer-
jenem klicanju delodajalcev lahko preberete v knjigi Kako uspešno iskati zaposlitev?, kjer 
so vam na voljo tudi številni obrazci v ta namen.
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Trenirajte! 
Pogovarjanje po telefonu ni tako enostavno kot je videti. Prosite vaše prave prijatelje, naj 
ocenijo, kako zvenite po telefonu. Prisrčno ali vzvišeno, preudarno ali raztreseno, zainte-
resirano ali potrto? Vaja dela mojstra. Nepripravljen in neprepričljiv sogovornik bo nasle-
dnjič telefoniral zaman – dobro pripravljen sogovornik pa bo vedno prišel spet na vrsto. 

Informativni intervju – dobro 
sredstvo za ugotavljanje karierne poti
Informativni intervju je metoda v procesu iskanja zaposlitve, s katerim lahko podrobneje 
raziščete možne usmeritve v svoji karieri. Namenjen je zbiranju informacij o možnostih 
zaposlitve ter spoznavanju novih ljudi, ne pa agresivnemu prizadevanju za pridobitev 
takojšnje zaposlitve v obiskanem podjetju. Še posebno je lahko koristen za vas – dijake, ki 
se bližate koncu šole, in za nove iskalce zaposlitve, ki so šele vstopili na trg delovne sile.

Vaš cilj je razgovor s predstavnikom želenega podjetja. Težji del poti bo prepričati to 
osebo, da vas bo želela spoznati. Začnite s pismom, kjer se kratko predstavite, poudarite, 
da zbirate informacije o svoji karierni usmeritvi in jih prosite za pomoč. Več o tem pismu 
na strani 41.

Cilji informativnega intervjuja
Klasičen informativni intervju je pogovor z osebo, ki opravlja poklic in/ali delo, ki vas 
zanima. Pogovor z ljudmi, ki ta poklic že opravljajo, je idealna priložnost, da iz prve roke 
izveste več o delu in zahtevah tega. Če boste s svojimi sogovorniki uspeli vzpostavili pravi 
prijateljski odnos, boste izvedeli marsikaj o njihovih karierah in poklicih, delovnih polo-
žajih in nalogah. Še več, lahko vam bodo zaupali tudi kakšno poklicno skrivnost. 

Kaj želite doseči z informativnimi intervjuji?
• Raziskati določena delovna in karierna področja.
• Pridobiti pomoč pri postavitvi ožjega področja zanimanja.
• Učiti se žargona in pomembnih stvari v zvezi s področjem.
• Mrežiti – širiti svojo mrežo kontaktov (oseb) za prihodnje reference (priporočila).
• Oblikovati strategijo za vstop v svoje področje zanimanja.

Kako voditi informativni intervju?

Pred intervjujem:
Naučite se čim več o podjetju. Napišite si, kaj jih želite vprašati. Če je mogoče, najdite in-
formacije o človeku, s katerim boste imeli informativni intervju. Prinesite kopije svojega 
življenjepisa (oddajte ga le, če vas za to prosijo). Bodite točni.

Med intervjujem:
Povejte, zakaj ste prišli in zakaj želite govoriti ravno s to osebo. Začnite pogovor, saj ste vi 
pobudnik intervjuja. Ne pozabite, da je namen razgovora v zbiranju informacij in iskanju 
nasvetov, ne v iskanju zaposlitve. O tej se pogovarjajte le, če oseba na drugi strani mize 
odpre to temo. Držite se dogovorjenega trajanja sestanka.

Po intervjuju:
Pošljite pismo z osebno zahvalo, če menite, da bi bilo to osebi všeč. Osebo občasno in-
formirajte o svojem napredku na področju, pustite si odprta vrata za naslednje kontakte 
s to osebo. Naredite analizo. Ste prejeli koristne informacije? Bi potrebovali razgovor še 
s kom s tega področja?
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Pozor! Ne ustanavljajte podjetja na majavih temeljih.
Pozorni morate biti, da je vaša poslovna zamisel dobro oblikovana in podprta z ustrezni-
mi analizami trga. Pripraviti morate poslovni načrt in upoštevati, da bodo v prvih nekaj 
mesecih prihodki manjši, fiksni stroški (prostor, prispevki za socialno varnost in drugi 
stroški, ki so odvisni od dejavnosti) pa bodo morali biti kriti, zato je dobro imeti določeno 
»zalogo« oziroma prihranke, iz katerih boste črpali sredstva v času uvajanja dejavnosti. 
Veliko podjetnikov se je že »opeklo« (in propadlo), ker so se gospodarske dejavnosti lotili 
preveč nepremišljeno. Po drugi strani pa je veliko uspešnih podjetnikov doseglo takšno 
kariero, ki je nikoli ne bi mogli, če bi bili zaposleni pri drugem delodajalcu.

VRSTE IN USPEŠNOST METOD ISKANJA DELA 

Kaj vprašati?
Naredite seznam vprašanj, na katera bi želeli dobiti odgovore: 

Vprašanja o kariernem področju:
Katera delovna mesta so na voljo v sklopu delovnega področja? Kakšno izobrazbo in 
usposabljanja zahtevajo? Katere so glavne veščine in znanja, ki se zahtevajo? Katere ne-
gativne vidike tega poklica bi vi spremenili? Kakšno prihodnost napovedujete temu po-
klicu? Obstajajo kakšne profesionalne organizacije, izobraževalna srečanja, namenjena 
strokovnjakom s tega področja?

Vprašanja o organizaciji:
Kateri so kratkoročni in dolgoročni cilji podjetja, kot so rast, novi proizvodi in storitve? Se 
obeta odpiranje novih poslovnih oddelkov ali enot? Kakšne vrste dosegljivih programov uva-
janja obstajajo? Opišite mi tipično karierno pot od začetne točke do vodstvenega položaja.

Samozaposlitev
Že samo dejstvo, da velika podjetja bolj odpuščajo in prerazporejajo delavce, kot jih za-
poslujejo, ponudi razmislek, da zaposlitev ne omogoči nujno razvoja kariere in velike-
ga zaslužka. Sposobni posamezniki, ki si upajo tvegati in imajo dobre poslovne zamisli, 
ustanavljajo svoja podjetja. Samozaposlitev ne nazadnje prinese veliko prednost: sami ste 
svoj gospodar, sami odločate, kdaj in koliko delati ter kolikšno plačo imeti, čeprav s tem 
dobite v zakup tudi vse dodatne skrbi, ki jih prinese vodenje lastnega podjetja. 

Kakšen tip človeka ste?
Ste bolj tradicionalni tip, vajeni osemurnega delavnika od ponedeljka do petka; ko 
odidete z dela, avtomatično izklopite službene skrbi, strogo ločujete zasebno in delovno 
življenje, ne marate tveganj, všeč vam je rutina in spoštujete vsa pravila in hierarhije v 
družbi? Potem samozaposlitev ni za vas.
Ste bolj podjetniški tip, imate dobre poslovne ideje, ki jih želite uresničiti in ste zanje 
pripravljeni storiti vse, delati tudi ponoči, ob vikendih in praznikih? Ne prenesete av-
toritete, ampak hočete imeti sami nadzor nad svojim življenjem? Ste prilagodljivi, pri-
pravljeni na tveganja, odgovornosti in skrbi, ker boste nekega dne želi sadove svojega 
dela? Potem je samozaposlitev za vas.

Nova mala podjetja so danes osrednji generator dodatnih delovnih mest na trgu dela v 
Sloveniji. Novih podjetij bo vedno več, samozaposlenih posameznikov tudi. Če imate 
dobro poslovno zamisel, ste podjetniški tip, ste dovolj organizirani in disciplinirani ter 
imate potrebna zagonska sredstva, se lahko tudi vi podate v podjetniške vode. Najpopu-
larnejši obliki ustanavljanja pravnih subjektov sta ustanovitev s. p. ali d. o. o.

Več ljudi poznate, 
bolje je

Več ljudi s področja, na katerem 
želite delati, poznate, boljše so 

vaše možnosti, da »odščipnete« 
kakšne informacije o prostih de-

lovnih mestih na tem področju.
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3.0. Pisna orodja iskanja dela
Življenjepis – osnovno orodje iskanja dela
5 železnih načel začetnih piscev življenjepisa 
Druga pisna komunikacija z delodajalci
Spremno pismo – vaša vstopnica do intervjuja
Ponudba za delo
Ponudba za sestanek
Priporočila
Potrdila, certifikati – kdaj jih prilagamo?
Česa delodajalec v vaših dokumentih ne želi videti?

Kako predstavite delodajalcem svoja dosedanja znanja in izkušnje? Čeprav morda nimate veliko delovnih izkušenj, 
pa imate številne druge prednosti, ki jih lahko ponudite delodajalcem v vaših pisnih predstavitvah. Najpomembneje 
je, da predstavite vaše prave argumente in da jih predstavite na pravilen način. 

VRSTE IN USPEŠNOST METOD ISKANJA DELA 
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Življenjepis – osnovno orodje iskanja 
dela
Življenjepis oz. osebna pisna predstavitev je orodje za iskanje dela, ustvarjeno s ciljem 
pridobitve razgovora za zaposlitev. Podatki v življenjepisu se posredujejo na kratek in 
jedrnat način, osredotočeni so k vašim kariernim ciljem in se nanašajo na določenega 
delodajalca.

Pisanje življenjepisa na začetku povzroča težave, vse dokler ne določite svojih kariernih 
ciljev, željenih področij dela in vrst delodajalcev, na katere se želite osredotočiti pri iska-
nju zaposlitve. 

Tudi delodajalci vedo, koga iščejo. Vedo, katerim zahtevam naj bi ustrezal pravi kandidat, 
prejete življenjepise »preletavajo«, dokler ne najdejo kandidata, ki vsaj približno ustreza 
njihovi predstavi o pravem kandidatu. 

Prvi vtis
Pri pripravi svoje predstavitve imejte v mislih dejstvo, ki pri življenjepisih še kako velja 
– prvega vtisa ne morete popraviti, zato naj bo ta najboljši. Delodajalec vam bo pri 
prvem branju vaše predstavitve namenil 15–30 sekund. V tem času ga bo moral vaš 
življenjepis pritegniti, sicer boste končali na kupu neprimernih kandidatov. Kaj ga bo 
pritegnilo? Dobiček oziroma koristi, ki jih podjetje pridobi, če izbere ravno vas.

Sestavine učinkovitega življenjepisa

Rekli smo že, da mora vaš življenjepis kadroviku (osebi, ki zbira in ocenjuje kandidate) 
ponuditi natanko tisto, kar ga zanima, zato dobro premislite, kakšne informacije bo po-
sredoval vaš življenjepis. Elementi dobrega življenjepisa za prve iskalce zaposlitve vsebu-
jejo naslednje podatke:

• zaposlitveni cilj (s kariernim profilom),
• vaši osebni in kontaktni podatki,
• vaša izobrazba,
• vaša dodatna izobraževanja in usposabljanja,
• vaša znanja in veščine,
• vaše delovne izkušnje.

Zaposlitveni cilj in karierni profil
Delodajalec si vzame nekaj sekund za vaš življenjepis. V tem času ga morate pritegniti, da 
pazljivo prebere ves življenjepis. Kot zaposlitveni cilj navedete, kakšno delo zasledujete 
in zakaj ste prepričani, da ste primeren kandidat za to delo. Karierni profil vsebuje vaše 
glavne značilnosti (v alinejah), ki vas naredijo primernega za vaš zaposlitveni cilj. Kako 
je to videti?

Administrativni tehnik, ki jo veselijo tajniška dela
• Zelo komunikativna, z izkušnjami dela z ljudmi. 
• Sposobna hitrega slepega tipkanja.
• Vešča ravnanja s poslovno dokumentacijo.
• Marljiva, natančna, osebnostno in zunanje urejena.

PISNA ORODJA ISKANJA DELA

Clanki DIJAK 0024-TiSK.indd   26 5.4.2007   23:13:31



��

PISNA ORODJA ISKANJA DELA

Iščem delo mesarja ali mesarskega pomočnika 
• Pridobljen poklic za mesarja na Srednji agroživilski šoli v Ljubljani.
• Večmesečne izkušnje z delom v mesariji Vučko.
• Izredne ročne spretnosti.
• Poznavanje pravilne obdelave in priprave mesa.

 Sem vesten in priden natakar, ki ga veseli delo z ljudmi
• Z izkušnjami dela v strežbi (praksa, poletno dijaško delo).
• S pozitivnim odnosom do dela in strank.
• S poznavanjem dela z računalnikom in blagajno.
• Z osnovnim znanjem angleščine in nemščine.
• Komunikativen, urejen, pošten in odgovoren.

Osebni podatki
Dober življenjepis mora obvezno vključevati vaše osebne podatke in seveda kontaktne 
podatke, kjer vas lahko delodajalec najde. Naslednji podatki so obvezen del vašega ži-
vljenjepisa:

• ime in priimek,
• naslov,
• telefon,
• e-naslov (če ga nimate, si ga naredite).

Ob tem lahko dodate tudi vašo sliko. Sicer ni nujna, ampak po izkušnjah kadrovikov, se 
vas lahko na tak način dosti prej zapolnijo. 

Izobrazba
V tej sekciji vsebin življenjepisa naštejete vaše do sedaj pridobljene formalne izobrazbe 
(od najvišje navzdol) in primerna dokončana certificirana izobraževanja. Predstavitev 
izobrazbe vključuje naslednje sestavine:

• (začetek in) zaključek izobraževanja (če še niste dokončali zadnje stopnje izobraz-
be, vnesite le letnico začetka in poleg izraz »še traja« ali »predviden zaključek (mesec, 
leto)«),

• izobraževalna institucija,
• pridobljeni naziv,
• pomembni dosežki med šolanjem.

Ker ste ali pa boste kmalu zaključili šolanje za poklic (in se hkrati ne morete predstaviti z 
obsežnimi delovnimi izkušnjami), področje Izobrazba vključite čim više v življenjepisu, 
takoj za osebnimi podatki in pred izkušnjami. Če lahko že sedaj navedete tehtne delovne 
izkušnje (npr. dijaško delo prek študentskih napotnic), pa lahko to sekcijo v življenjepisu 
predstavite šele po predstavitvi delovnih izkušenj. 

2002–2006 Gostinski tehnik, Srednja gostinska in turistična šola Izola. 

 
Naj navedem osnovno šolo?
Navedbo osnovne šole vključite po svoji presoji. Pomembneje je, da navedete vašo po-
klicno ali srednješolsko izobrazbo.  
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Neformalna izobraževanja
Navedite dodatna izobraževanja, ki so pomembna za delo, na katero ciljate, in morebitne 
certifikate, ki ste jih pridobili. Sem sodijo pridobljene licence (npr. licenca za nepremič-
ninskega ali zavarovalniškega posrednika), certifikati (npr. ECDL za računalništvo) itd.

2007    Usposabljanje za AutoCAD 3D, dolžina: 50 ur. 
   Izvajalec: BiroCom 2000, Jurančič Andrej s.p., Ptuj  

Higiena d.o.o.: 
12/2006   Tečaj iz higienskega minimuma

Znanja in veščine

Znanja in veščine pridobivate na podlagi delovnih izkušenj. Ker vi kot sveži iskalec ni-
mate dovolj delovnih izkušenj, predstavite veščine in znanja iz svojih šolskih izkušenj, 
izkušnje iz dijaškega in prostovoljnega dela, dela v društvih itd.  

V ta segment vključite naslednje informacije:
• opravljeni tečaji, seminarji (datum poteka, naslov predavanja, izvajalec in učinek iz-

obraževanja);
• znanje jezikov (jeziki, ki jih znate, stopnja razumevanja, pisanja in sporazumeva-

nja);
• računalniški programi (program, stopnja znanja, stopnja uporabe);
• druga znanja (vsa znanja, ki ne sodijo med zgornja znanja in predstavljajo vašo pred-

nost pred drugimi kandidati, stopnja znanja in stopnja uporabe teh znanj);
• vozniško dovoljenje (kategorija, lasten prevoz da/ne).

                                                                                    
Angleški jezik – dobro berem in govorim, dobro pišem, opravljen certifikat FCE.

Vozniški izpit B- in C-kategorije.

Vodenje ljudi – skupaj z dvema dijakoma sem v treh dneh uspešno organiziral delavnico 
modeliranja letalskih modelov, ki jo je obiskalo 15 dijakov. 

Računalništvo – opravljen certifikat ECDL Start.

Delovne izkušnje
V tem razdelku poveste, kje ste delali do sedaj (prek dijaškega dela, šolskega ali prosto-
voljnega dela), kakšne naloge ste opravljali in kakšne rezultate ter uspehe ste dosegli. 

• število let in mesecev delovnih izkušenj;
• področja delovnih izkušenj;
• v katerih organizacijah ste nabirali delovne izkušnje; 

Dodajte še podatke:
• začetek in konec obdobja dela,
• naziv dela,
• podjetje,
• vaše odgovornosti,
• vaše naloge,
• vaši delovni dosežki. 

PISNA ORODJA ISKANJA DELA

Kaj so veščine?

Stvari, ki jih dobro delate in 
dajejo določen koristen učinek 

(npr. risanje, oblikovanje, 
struženje, komunikativnost, 

vodenje, previjanje obližev, zavi-
janje daril). Med veščine štejemo 

naše lastnosti, sposobnosti in 
spretnosti. 
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Ličar, varilec, monter vozil (2005–2007 večkrat) Revoz d.d., Novo mesto
Varjenje sestavnih delov vozil, nanašanje laka ali zaščitne mase na karoserije vozil, 
montiranje sestavnih delov in opreme na vozila. 

Prodajalka v parfumeriji   (02/06–06/06)  Dišave d.o.o.
Svetovanje in prodaja strankam glede kozmetičnih izdelkov za nego in lepoto, vodenje 
blagajne, spremljanje zalog, aranžiranje zunanjih izložb, 4-urno popoldansko delo. Moji 
prodajni rezultati so bili za 18 odstotkov višji od moje predhodnice.

Januar 2006–Junij 2006
YYY tečaji d.o.o.      Inštruktor za Javo 
Organiziral in vodil tečaje iz programskega jezika Java za začetnike v več podjetjih, sre-
dnjih tehničnih šolah in gimnazijah. Poučeval dijake in jim pomagal pri razvoju računal-
niških studiov v sklopu njihovih šol.

Dodatki pravih profesionalnih življenjepisov
Poleg standardnega življenjepisa si lahko pripravite še naslednje dokumente. Te lahko 
priključite k življenjepisu, vendar bo koristneje, če jih nosite s seboj na intervjuje in na 
zahtevo pokažete delodajalcu.

• Referenčna stran – ne več kot ena stran kratkih referenc – komentarjev ljudi o vas. 
Vsaka referenca vsebuje:

o ime referenta, 
o funkcija referenta (npr. profesor, vodja delavnice, vodja razvojnega oddelka, vodja 

salona, drugi vaši sodelavci),
o vaše ime,
o delovno mesto, ki ste ga opravljali,
o vsebino reference (po navadi pohvala vašega dela),
o kontaktne informacije referenta (telefon, naslov, e-naslov).

• Priporočilna/referenčna pisma
Pisna ocena referenta (npr. vašega nekdanjega delodajalca, kjer ste delali prakso, 
profesorja, ki vas je še posebno hvalil med poukom) o kakovosti vašega dela v času, 
ko ste delali z njim. Priporočila naj ne bodo daljša kot nekaj odstavkov. Primer ta-
kšnega pisma najdete na strani 45.

• Potrdila o opravljeni formalni izobrazbi, večjih dosežkih ali nagradah, ki ste jih omenili 
v vašem življenjepisu. Po navadi se prilagajo kopije teh potrdil. 

• Druge informacije, s katerimi poveste, kdo ste, kaj želite doseči in kaj ste pripravljeni 
za to narediti. Ti elementi so lahko:

o predstavitev vašega idealnega delovnega mesta (sekcija Moje idealno delovno me-
sto),

o predstavitev hobijev in zunajkariernih interesov (sekcija Prosti čas ali Hobiji ali 
Interesne dejavnosti),

o vaše osrednje lastnosti, ki kažejo na naloge in odgovornosti, za katere ste najpri-
mernejši (sekcija Moje osrednje lastnosti).
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• Profesionalne povezave
Članstva v strokovnih društvih, poznanstva z drugimi strokovnjaki z izbranega podro-
čja dela (sekcija Članstvo v društvih). 

Koristno!
Če se odločate za prijavo na delovno mesto, kjer veste, da bo huda konkurenca med 
iskalci zaposlitve, potem premislite o profesionalni pripravi življenjepisa. Karierni stro-
kovnjak, ki se dnevno ukvarja s kadroviki in iskalci zaposlitve, dobro ve, kaj kadrovika 
pri kandidatu za posamezno delovno mesto najbolj zanima. Strokovno pripravljen ži-
vljenjepis vam lahko močno olajša prestop prve stopnice v postopku selekcije za določe-
no delovno mesto – poti do osebnega intervjuja. Več informacij o profesionalni pripravi 
življenjepisa najdete na www.mojedelo.com/cv. 

Podatkom v življenjepisu zagotovite verodostojnost
Izjave v življenjepisu vedno podprite s konkretnimi dejstvi, primeri ali z dokumenti. Ne 
naštevajte na pamet. V bralcu življenjepisa morate vzbuditi verodostojnost in si s tem 
povečati verjetnost, da vas povabi na intervju. 

Izogibajte se standardnim splošnim izrazom v življenjepisu. Izrazi, kot so na primer 
»imam komunikacijske veščine« ali »opravljal sem zaključna dela v proizvodnji«, so va-
bljivi, vendar ne povedo ničesar. Vsako trditev skušajte dokazati s primerom ali referenco 
(osebo ali podjetjem, ki je priča vašemu dosežku). 

Trditev:  Znam izdelovati pohištvo.
Potrdilo:  V podjetju X sem na delovni praksi izdelal 10 omar, 40 stolov, 10 miz in 15  
 vrat. Razen ene omare in enih vrat so bili vsi izdelki ocenjeni kot brezhibni.

Trditev:  Imam izkušnje z delom v administraciji.
Potrdilo: Referenca osebe, kjer ste opravljali administracijo dva meseca, potrdilo o 
 opravljenem tečaju za administracijo.

Trditev:  Programirati znam spletne strani.
Potrdilo: Referenca podjetja, ki ste mu pripravili spletno stran, certifikat ustreznega  
 programskega jezika itd.

Primera življenjepisa iskalca prve zaposlitve:
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   Življenjepis
Vesna Bolničar 

Medicinska 33,    Tel.: 05/33 33 333, 033/33 33 33,
6000 Koper    E - naslov: vesna.bolnicar@gmail.com 

Iščem delovno mesto medicinske sestre,
kjer bom s svojo marljivostjo, odgovornostjo in korektnim odnosom do bolnikov 
pripomogla k uspešnosti dela zdravstvene enote. 

IZOBRAZBA: 
2002–2006  Tehnik zdravstvene nege, Srednja zdravstvena šola Izola, opravljena  
  poklicna matura s prav dobrim uspehom

DELOVNA PRAKSA: 
Splošna bolnišnica Izola    (vsakoletna delovna praksa) 
Pomoč in nega bolnikov, prepoznavanje bolnikovih negovalnih potreb in oskrbovanje z 
ustrezno nego (ob asistenci srednjih in dipl. med. sester), spoznavanje dela v bolnišnici, 
spoznavanje zdravil in ravnanja z njimi, čiščenje in pospravljanje sob.

Dom starejših občanov Izola   (večkrat v šolskem letu 2004/2005)
Pomoč in nega starejših občanov, druženje z njimi, spoznavanje zdravil in ravnanja z 
njimi. 

MOJE VEŠČINE IN ZNANJA:
• okvirno poznavanje zdravil,
• okvirno poznavanje negovalnih potreb glede na različne simptome in potrebe bolni-

kov,
• ročne spretnosti in fizična moč,
• dobre pismene sposobnosti, aktivno znanje slovenskega jezika,
• dobre komunikacijske sposobnosti,
• dobra organiziranost, tako upravljalna kot administrativna,
• poznavanje uporabe osnov računalniških orodij (delo s preglednicami, delo z MS Office 

orodji, vključno z elektronsko pošto in internet brskalniki),
• vozniški izpit B-kategorije (sem tik pred glavno vožnjo).

TUJI JEZIKI: 
• Angleški jezik dobro berem, zadovoljivo govorim in pišem,
• Italijanski jezik dobro berem, govorim in pišem.

MOJE OSREDNJE LASTNOSTI: 
prijaznost natančnost odgovornost organiziranost  
marljivost     komunikativnost smisel za delo v skupini
   hitra učljivost

DODATNA IZOBRAŽEVANJA:
2006    začetni računalniški tečaj iz MS Office orodij  
2005   opravljen tečaj iz varstva pri delu

PROSTI ČAS IN INTERESNE DEJAVNOSTI:
Prostovoljno delo pri Rdečemu križu Slovenije, tek, aerobika, branje leposlovne literature.
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Janez Orodjar 

Pot strojev 7                    t: 05/7337 737
5000 Nova Gorica      e: janez.orodjar@email.si  
       

Iščem delo CNC operaterja
• Pridobljen poklic orodjarja na Srednji kovinarski šoli v Novi Gorici,
• Marljivost in veselje do dela
• Poznavanje CNC strojev 

IZOBRAZBA 
09/2003 – zaključek 06/2007   Orodjar, Srednja kovinarska poklicna šola, 
Tehniški šolski center Nova Gorica

DELOVNE IZKUŠNJE
Promodul d.o.o. (01/2007–še traja)     Delovna praksa
6-mesečna obvezna praksa – delo v orodjarni, izdelava novih orodij, popravilo in spre-
membe starih orodij, struženje, brušenje, rezkanje, vrtanje.

Varjeko s.p. (07/2006–09/2006)    Varilec  
2-mesečno dijaško delo, varjenje jeklenih konstrukcij.

MOJE VEŠČINE IN ZNANJA:
• poznavanje CNC-strojev, 
• branje tehničnih risb,
• poznavanje programa AutoCAD,
• struženje,
• brušenje,
• rezkanje,
• varjenje,
• delo z računalnikom: dobro obvladam (Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
• angleški jezik   zadovoljivo berem, govorim in pišem,
• srbsko-hrvaški jezik  dobro berem, govorim in pišem,
• vozniški izpit B-kategorije.

DODATNA IZOBRAŽEVANJA
2006      tečaj iz varnosti pri delu

MOJE OSREDNJE LASTNOSTI
Samoiniciativnost   organiziranost  odgovornost   
natančnost  marljivost  hitra učljivost veselje do dela.

PROSTI ČAS
Strast do motociklov, delo v gasilskem društvu, igranje košarke.

PISNA ORODJA ISKANJA DELA
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5 železnih načel začetnih piscev 
življenjepisa 
Ko prvič v življenju sestavljate življenjepis, se držite sledečega:

1. Pišite življenjepis kot profesionalec
Delodajalcem se morate predstaviti v kar najboljši luči. Če na primer v njem navedete vaš 
e-naslov, ki se glasi lenoba@krneki.com ali nocna-ptica@sem.net, vam to ne bo olajšalo 
vašega iskanja dela. Ravno tako so za kadrovike zelo moteči revno napisani življenjepisi, 
s številnimi pravopisnimi napakami, pasivnim ali preveč agresivnim jezikom.

2. Ena stran je lahko čisto dovolj
Ni vam treba povedati »zgodbo vašega življenja« v vašem prvem življenjepisu. Daleč od 
tega. Delovne izkušnje (npr. prek študentskega servisa), ki se v nobenem primeru ne 
navezujejo na delovno mesto, ki ga zasledujete, ni treba navesti. Če se, denimo, prijavljate 
za delo električarja, vam ni treba navesti, da ste nekoč prodajali sladoled. Delodajalce 
bodo zanimale vaše izkušnje, tako delovne kot šolske, ki se navezujejo na vaše želeno 
področje dela. 

3. Če vam primanjkuje delovnih izkušenj, predstavite šolske
Glede na to, da pravkar sveže odhajate iz šole, bodo vaše šolske izkušnje imele večjo težo 
v vašem življenjepisu. Naredite sekcijo Izobrazba nekoliko bolj poglobljeno, kot to velja 
za druge iskalce z večletnimi izkušnjami. Vključite lahko, denimo, opravljene šolske pro-
jekte, ki se navezujejo na vaše želeno delovno mesto ter posebne nagrade in priznanja, ki 
ste jih bili deležni na šoli. 

4. Čim bolje sestavite sekcijo o delovnih izkušnjah
Katere vaše občasne delovne izkušnje so bile za vas najkoristnejše? Pri katerih delih ste 
imeli večje odgovornosti in zahtevnejše delo? Kje ste bili še posebno uspešni? Pri katerih 
delih ste pridobivali izkušnje in znanja, ki se navezujejo na vaš želeni poklic in na potrebe 
vaših bodočih delodajalcev? Te izkušnje (npr. v obliki dijaškega dela) vključite v življenje-
pis na isti način, kot starejši iskalci vpisujejo svoje redne zaposlitve. Ravno tako navedite 
organizacijo, kjer ste delali, kraj in obdobje dela, vaš delovni naziv (npr. pomočnik v av-
todelavnici) ter na kratko v enem do dveh stavkih opišite, kaj ste počeli na tem delovnem 
mestu, kaj ste se naučili in katere veščine ste še posebej razvijali.

Če ste na primer delali kot trgovec, bo bralec pridobil informacijo, da imate izkušnje s 
prodajo in delom z ljudmi, kar mu zna priti še kako prav. Če boste navedli, da ste timsko 
opravljali določeno delo, bo bralec videl v vas večji potencial timskega človeka. Vsaka 
taka vaša informacija o delovnih izkušnjah, je lahko še kako dobrodošla, saj veliko de-
lodajalcev posveti več pozornosti temu razdelku kot pa vaši sekciji o izobrazbi. To, da 
končujete šolo, že ve, zanima ga, kaj še dodatnega mu lahko nudite. 

5. Življenjepis raje izdelujte en teden kot pa da ga na hitro in nepremišljeno 
sestavite v pol ure 
Obvezno ga večkrat preglejte (pravopisne napake!!!), poskrbite, da bo pregleden in da 
bodo v njem vse vaše pomembnejše kvalifikacije ter ga dajte v branje več ljudem, da 
slišite njihovo mnenje o njem. Življenjepis je vaše osnovno orodje, da sploh pridete do 

PISNA ORODJA ISKANJA DELA
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intervjujev, zato je zelo pomembno, da je narejen brezhibno. Prvi vtis, ki ga vaša pisna 
predstavitev ustvari pri delodajalcu, je ključen. 

Iskanje dela je pravcato delo
Zelo veliko iskalcev prve zaposlitve misli, da jih bodo delodajalci avtomatično našli, 
če bodo poslali nekaj prošenj ali se vpisali v bazo kandidatov na nekaj zaposlitvenih 
portalih hkrati. Ta pot do službe je najtežja!

Prijavljanje na oglase je zgolj začetna točka, s katero kombiniramo druge dejavnosti. 
Iščite pomoč v zaposlitvenih agencijah, društvih, v katerih ste včlanjeni, športnih ali 
drugih krožkih, kjer ste sodelovali itd. Mrežite, pokličite svoje sorodnike, sošolce, znan-
ce in prijatelje in jim povejte, da iščete zaposlitev ter da pričakujete od njih pomoč. 
Pametno je izpopolnjevati veščine predstavitve in prebrati tudi kakšno dobro knjigo o 
iskanju zaposlitve. V iskanje zaposlitve morate vložiti čim več vašega časa in truda, da 
boste tako čim prej dosegli vaš cilj – čim prej dobili delo. Takšen pristop je najbolj po-
memben, hkrati pa za veliko iskalcev najteže dojemljiv. Popolnoma ga dojamejo šele, 
ko se znajdejo na Zavodu več mesecev ali celo let.

PISNA ORODJA ISKANJA DELA

Druga pisna komunikacija z 
delodajalci
Na poti do želenega prvega pravega dela boste lahko imeli opravka z veliko papirji. Resni 
iskalci zaposlitve boste pripravili na desetine različnih dokumentov, vsak od njih ima 
seveda določen namen.

Vsak vaš dopis je del poslovne komunikacije med vami in podjetjem, zato mora biti na-
pisan v slogu poslovnega dokumenta. Podrobneje vam bomo predstavili uporabo in izde-
lavo spremnega pisma – kot prijavo na oglas, kot ponudbo za delo in ponudbo za infor-
mativno srečanje. Poleg tega bomo govorili tudi o pomenu pisnih priporočil, medtem ko 
si lahko o vseh drugih pisnih dopisih preberete v knjigi Kako uspešno iskati zaposlitev?. 
Najbolj pogosto uporabljene vrste dopisov, ki vam bodo prišli prav na vaši poti iskanja 
ustrezne zaposlitve v času vaše delovne kariere, so:

1) spremno pismo (prijava na delo),
2) ponudba za delo,
3) ponudba za sestanek,
4) zahvalno pismo,
5) pismo z zavrnitvijo ponujenega dela,
6) potrdila – certifikati,
7) priporočila.

In seveda življenjepis.

Ponudite rešitve, ne problemov!
Vaš dopis podjetju bo veliko uspešnejši, če bodo informacije v njem reševale problem 
kadrovika. Podjetje ima mogoče problem s prodajo produktov, z nekakovostnimi iz-
delki, lahko ima slabo organizirano razvojno službo, slabo podporo strankam. Kateri 
je ta problem, morate izbrskati sami. Če se prijavljate na razpisano delovno mesto, že 
v oglasu izveste probleme podjetja; če kontaktirate s podjetjem brez javno objavljenih 
zaposlitvenih potreb, izbrskajte, kako bi lahko podjetju koristili.
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Kje dobiti podatke, kaj podjetje potrebuje?

Izvleči podatke, kaj podjetje potrebuje, je pogosto trd oreh. Tu je nekaj predlogov, kako 
izveste, kakšnega kandidata želi podjetje dobiti.

• Pazljivo proučite oglas
Preden se odzovete na prosto delovno mesto, pazljivo preberite in preučite razpis. Če 
oglas ne nudi dovolj informacij, pokličite v podjetje in preverite, kaj podjetje pričakuje 
od ustreznega kandidata. 

• Splošni viri informacij o podjetju
Naslednje vrste virov so lahko koristne pri vaši raziskavi podjetja: poslovni informatorji, 
letna poročila, spletne strani, telefonski imeniki, rumene strani, trgovske zveze in zbor-
nice, časopisi, profesionalci, njihovi tekmeci, javni dokumenti in objave (uradni listi), 
računalniške datoteke, reklamni letaki in drugo. 

Pomembne informacije, na katere morate biti pozorni, so: 
• Katere dejavnosti zajema podjetje? 
• Kako je podjetje finančno stabilno? 
• Kakšna vrste del obstajajo v tem podjetju? 
• Kaj pričakuje podjetje od svojih zaposlenih?

Z uporabo dostopnih virov lahko pridobite boljše razumevanje o tem, kakšen karierni 
potencial obstaja v tem podjetju oziroma organizaciji. Tako boste približno vedeli, ka-
kšne so zahteve podjetja, kam je usmerjeno in kaj želi doseči.

• Kadrovske agencije
Slovenija je majhen trg. Po navadi podjetje, ki samo išče sodelavca, pooblasti še katero od 
kadrovskih agencij, da mu pri tem pomaga. Preverite, ali katera od agencij razpisuje pov-
praševanje po delovnem mestu z enakimi zahtevami in v istem kraju. Velika verjetnost 
je, da gre za isto podjetje. Obiščite agencijo, izrazite zanimanje po delu na tem delovnem 
mestu in izvrtajte čim več informacij o delu, podjetju in zahtevah tega podjetja. Potem se 
na delo prijavite prek agencije in osebno. Ker veste, kaj podjetje išče, boste lahko pripra-
vili zelo usmerjeno prošnjo in življenjepis.

• Uporabite svoje »vohune«
Imate v podjetju znanca oz. osebo, ki pozna nekoga v tem podjetju? Prosite ga za podatke 
o tem, kakšnega sodelavca iščejo in kakšne so zahteve delovnega mesta. Primerno se 
oddolžite prinašalcu informacij in pripravite ustrezno prijavo in življenjepis. 

• Vprašajte!
Če delodajalec objavi zaposlitveni oglas, ga pokličite in vprašajte, kaj pričakuje od ustre-
znega kandidata. Če ne veste, kaj delodajalec od primernega kandidata pričakuje, težje 
pripravite učinkovit življenjepis in spremno pismo. Pokličite torej ustrezno osebo v pod-
jetju in vprašajte:

Dober dan.
Na www.mojedelo.com sem opazil vaš oglas za delo kuharja. Premišljujem, da bi se pri-
javil, vendar bi vas rad prej prosil za nekaj dodatnih informacij o tem, kakšnega kandi-
data iščete. Ne bi rad zapravljal vašega časa, če za delovno mesto nisem primeren. Torej, 
kakšen bi bil idealen kandidat za vaše razpisano delovno mesto?
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Spremno pismo – vaša vstopnica do 
intervjuja
Če želite narediti bolj osebni vtis pri prijavi na razpisano delovno mesto, je spremno 
pismo tisto, kar potrebujete. Spremno pismo je lahko vaš uvod v prijavo na oglas za delo, 
namenjen je spodbuditvi bralca, da temeljito prebere vaš priložen življenjepis. 

Kaj spremno pismo vsebuje?
Osrednji namen spremnega pisma je, da v njem poveste, zakaj se na oglas sploh prija-
vljate in zakaj verjamete, da ste ravno vi najprimernejši kandidat za razpisano delov-
no mesto. Je kratko in jedrnato, njegov namen je spodbuditev kadrovika k branju vašega 
priloženega življenjepisa. 

Spremno pismo ne sme biti daljše od ene strani. Obsega naj dva do štiri odstavke. Še naj-
bolj pride do izraza, če je naslovljeno na točno določeno osebo, ki bo odločala o končni 
zaposlitvi, kar bo od vas zahtevalo nekaj raziskave (telefon, internet …) – npr. direktor, 
vodja oddelka, vodja kadrovske službe. 

Elementi spremnega pisma:

1. odstavek
Povejte, zakaj pišete podjetju, na katero delovno mesto se prijavljate, kje ste videli razpis 
za izbrano delovno mesto. Vsebuje glavni argument, zakaj menite, da ste primerni za 
razpisano delovno mesto. (Kadrovik podjetja je začel z branjem – prvi odstavek ga mora 
prepričati v to, da bo prebral vse drugo.)

2. odstavek 
Nadaljujte s svojimi kvalifikacijami za delovno mesto, opišite, kako vam bodo koristile na 
razpisanem delovnem mestu. Trditve o svojih kvalifikacijah podprite z dokazi in nava-
janjem referenc. Npr.: »Pri frizerski mojstrici ga. Čopovič sem opravljala delovno prakso v 
njenem frizerskem salonu, kjer sem se naučila delati trajne pričeske.« Navajajte svoj življe-
njepis kot mesto, kjer bo lahko bralec dobil vse dodatne informacije.

3. odstavek 
Prepričajte delodajalca, da imate osebne kvalitete in potrebno motivacijo za uspeh. Pre-
nesite svoja zanimanja in kvalitete na svoje znanje o podjetju.

4. odstavek
Vljudno se priporočite za razgovor in delodajalcu povejte, kdaj in kako lahko kontaktira 
z vami. Omenite mu, da ga boste v določenem času poklicali glede dodatnih informacij 
ali dogovora o morebitnem razgovoru.

Pogoste napake spremnih pisem
V spremnem pismu ne ponavljajte vseh informacij, ki ste jih vključili v svoj življenjepis. 
Še slabše je, če oba dokumenta preprosto združite. Spremno pismo ni namenjeno pov-
zemanju podatkov iz življenjepisa, služi naj poglobljeni predstavitvi vašega zanima-
nja za neko delovno mesto ter izpostavitvi nekaterih vaših pomembnejših sposobnosti 
in/ali osebnih lastnosti. Tri, štiri največ. Vsi drugi podatki so na voljo v življenjepisu. 

9MojeDelo priročniki

Vaša odskočna deska
na poti do uspešne 
delovne kariere!

Začnite svojo kariero na www.mojeprvodelo.com

Vaša odskočna deska
na poti do uspešne 
delovne kariere!
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Nekateri iskalci zaposlitve imajo izdelan tudi šablonski primer spremnega pisma, v ka-
terem po potrebi spreminjajo samo naziv podjetja in delovnega mesta. Tak izdelek ne 
vsebuje dejanskega zanimanja za točno določeno delovno mesto in predstavitve vaše 
ustreznosti za določeno razpisano delovno mesto. Vzemite si čas in vsako vašo prijavo 
na nov oglas opremite z novim, ustreznim spremnim pismom.

Spremno pismo ni življenjepis!
Veliko dijakov pojmuje spremno pismo in življenjepis kot isto zadevo. Velika zmota! 
Namen tega priročnika je poudariti ravno to, da to še zdaleč ni ista stvar. Glavna napa-
ka začetnikov pri pisanju življenjepisov je ta, da napišejo življenjepis v obliki spremne-
ga pisma – kot spis za branje. Bralci (delodajalci) pa ne bodo razpoloženi za branje 
vašega prostega spisa, še posebno, če bodo morali prebrati še veliko preglednejših ži-
vljenjepisov oziroma imajo na voljo veliko kandidatov. Življenjepis pišite kot tabelarni 
dokument, ki ga bo delodajalec lahko prebral hitro in enostavno, ne pa kot nepregleden 
spis, ki ga težko prebereš do konca in ga raje založiš na stran.

 

Osnovna informacija vašega spremnega pisma
»Sem prava oseba za vaše delovno mesto! Imam edinstvene sposobnosti in izkušnje, s 
katerimi bom lahko takoj pomagal vašemu podjetju pri doseganju vaših ciljev; priložen 
življenjepis to dokazuje!«

9MojeDelo priročniki

Vaša odskočna deska
na poti do uspešne 
delovne kariere!

Začnite svojo kariero na www.mojeprvodelo.com

Vaša odskočna deska
na poti do uspešne 
delovne kariere!
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Primer spremnega pisma:

Jan Mizar
Pohištvena 3
1000 Ljubljana
     Ljubljana, 3. februar 2007
Lesix, d.o.o.
Stolna 33
1000 Ljubljana

Zadeva: Prijava na delovno mesto – mizar (pripravnik)

Spoštovani g. Leskovar,

z velikim zanimanjem sem prebral vaš oglas na zaposlitvenem portalu www.mojedelo.
com, kjer objavljate prosto delovno mesto – mizar. Sem Jan Mizar in pred kratkim sem 
zaključil poklicno šolo za mizarja. Delo z lesom me zelo veseli, zato bi želel svoje lesarsko 
znanje izpopolnjevati pri vas, saj slovite kot podjetje, ki omogoča mladim mizarjem veli-
ko možnosti za izpopolnjevanje. 

Kot je razvidno iz priloženega življenjepisa, sem v okviru dosedanjih šolskih izkušenj 
že izdeloval različne vrste in oblike pohištva na praktičnih vajah v šolski delavnici. G. 
profesor Žagovina je bil velikokrat zelo navdušen (več si lahko preberete v priloženem 
pisnem priporočilu) nad mojimi končnimi izdelki. Poleg tega sem opravljal delovno pra-
kso v podjetju Hlodi in deske d.o.o., kjer sem pridobil izkušnje dela na lesno obdelovalnih 
CNC-strojih ter montaži in površinski obdelavi pohištvenih elementov.

Moje resnično veselje do dela z lesom, natančnost in vztrajnost pri delu ter želja po ne-
nehnem učenju bi vam lahko koristili pri vaši dejavnosti. Zelo bi bil navdušen, če bi lahko 
delal pri vas zaradi vaše pestre verige kakovostnih pohištvenih produktov, ki jih proizve-
dete, kot tudi slovesa osredotočenosti na mednarodne trge.

Vesel bom vašega morebitnega povabila na razgovor. Kadar koli me lahko pokličete na 
(telefonska številka). Naslednji teden vas bom tudi sam poklical v (dan v tednu, datum) 
glede možnosti za osebno srečanje z vami in morebitno skupno sodelovanje.

S spoštovanjem!

      (Lastnoročen podpis)

Priloga:
- Življenjepis
- Priporočilo g. Žagovine
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Ponudba za delo
Ponudba za delo je v bistvu spremno pismo, ki ga pošljemo delodajalcu, pri katerem bi 
želeli delati, vendar trenutno nima javne objave za vas ustreznega delovnega mesta. Na-
men poslane ponudbe za delo je:

• iskanje morebitnih skritih prostih delovnih mest na vašem področju, 
• iskanje priložnosti za razgovore in 
• samopromocija pri zaposlovalcih. 

Postopek priprave ponudbe za delo:

Poiščemo kontakt
Naredite seznam podjetij, ki vas zanimajo. Poiščite ustrezne osebe v teh podjetjih.

Poiščite probleme podjetja, ki jih lahko rešite
Ponudba za delo sicer vsebuje elemente življenjepisa, vendar to ni njen namen. V njej 
se osredotočate na probleme podjetja, ki bi jih lahko vi s svojimi izkušnjami in znanjem 
pomagali rešiti. Kaj potrebuje podjetje? Imate kakšno idejo, ki bi lahko pomagala rešiti 
njegove probleme? Kaj lahko ponudite podjetju, kar bi mu koristilo?

Elementi ponudbe za delo

• Problem podjetja = vaša priložnost
Podjetju pošljite ponudbo za delo z razlogom. V njej jasno povejte, katero področje dela 
vas zanima in kateri problem bi podjetju radi pomagali rešiti. Podjetju lahko pomagate 
na primer na področju trženja, razvoja novih izdelkov, proizvodnje, zasledovanja trendov 
itd.

• Vaše lastnosti za reševanje tega problema
Podjetju povejte, zakaj verjamete, da bi lahko na izbrani delovni poziciji koristili podje-
tju. Opišete znanja, sposobnosti in izkušnje, ki podpirajo vašo uporabnost za podjetje.

• Vaše reference na področju reševanja tega problema
Katere dosežke in uspehe že imate na izbranem področju? Kje ste jih dosegli? Kako vam 
lahko ti uspehi koristijo pri delu v podjetju? 

• Namen pisma – predlog srečanja 
V pismu poudarite, da se z njim želite predstaviti delodajalcu; predlagajte sestanek, kjer 
bi se lahko malo bolje predstavili, konec koncev podjetju koristi, če ima v »rezervi« nekaj 
ustreznih kandidatov. Pobudo ohranite na svoji strani, tako da napoveste svoja naslednja 
dejanja, na primer, da jih boste poklicali.

Pogosta napaka pri pošiljanju ponudb
Od pošiljanja ponudb ne boste veliko pridobili, če jih boste brezglavo pošiljali naokoli 
vsem delodajalcem brez oglasa. Še slabše je, če pošljete vsem enako posplošeno ponud-
bo, tako da le menjate naslov prejemnika v glavi pisma. 

Iščite organizacije, za katere veste, da bi v njih z veseljem delali in v njih delajo ljudje 
vašega poklica. Vsaka ponudba naj bo specifična glede na podjetje. Za vsako omenite 
nekaj, kar vas je pri raziskovanju pritegnilo in velja le za obravnavano podjetje (npr. po-
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hvala podjetju, razprava o konkretnih poslovnih ali delovnih vprašanjih). Na tak način 
bo kadrovik tega podjetja videl, da ste resnično zainteresirani za delo pri njih, ne pa da 
zgolj iščete delo kjer koli.

Primer ponudbe za delo:

Doroteja Kemik     
Anorganska 23    
1000 Ljubljana
Telefon: 042/123456, 01/1234567
E- naslov: dora.kemik@poliester.net 

                 Ljubljana, 9. september 2007

KemoKem, d.o.o.
Cesta epruvet 55
1000 Ljubljana

Spoštovani,

Vaše podjetje z več kot tridesetletno tradicijo proizvodnje lepil in maziv za kovinsko, 
tekstilno, papirno, gradbeno in drugo industrijo slovi po vedno uspešnejši uveljavitvi 
ne samo doma in na trgih nekdanje Jugoslavije, temveč tudi na drugih evropskih 
trgih. Večje proizvodne zmogljivosti potrebujejo nove delovne okrepitve. Potrebujete 
morda mlado kemijsko laborantko, ki bi delala z veseljem? 

V letošnjem letu sem zaključila izobraževanje na srednji kemijski šoli, smer kemijski la-
borant. Imam še zelo sveže znanje in veliko željo po delu, zato vam pošiljam svojo ponud-
bo s kratko predstavitvijo. Svoj poklic imam zelo rada, prek opravljanja pripravništva pa 
bi ga rada še bolje spoznala in se izpopolnjevala. 

Pri opravljanju dvomesečne počitniške prakse v podjetju Erlenmajerica d.o.o. sem pri-
dobila izkušnje dela v analizni kemiji in kemijskoprocesni tehniki. Pri tem delu sem bila 
natančna, hitra in odgovorna. Imam dobro izdelane delovne navade, ki so se pokazale 
tudi med počitniškim delom prek študentskega servisa v različnih proizvodnjah (Belinka, 
Helios, Kemična tovarna Moste …).

Zelo bi bila vesela, če bi imela možnost opraviti pripravništvo v vašem podjetju. Z vese-
ljem bi se odzvala vašemu vabilu na razgovor. V kolikor mislite, da bi bila moja znanja 
in sposobnosti za vas zanimive, bi vam predlagala kratko spoznavno srečanje. Glede mo-
žnosti srečanja vas pokličem v petek, 15. septembra, med 10. in 11. uro.

Lepo vas pozdravljam

      (Lastnoročen podpis)

Priloga:
- Življenjepis

PISNA ORODJA ISKANJA DELA
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Ponudba za sestanek
Ta vrsta pisma se uporablja z namenom, da se s prejemnikom pisma dogovorimo za in-
formativni razgovor (več o njem na strani 23), ni pa namenjen pridobivanju razgovora 
za zaposlitev. 

Razlogov, zakaj bi organizirali informativni intervju, je seveda na pretek; morda potrebu-
jemo nasvet glede kariere, ki bi se je lotili, informacije o panogi ali smernicah podjetja, 
prihodnjem kadrovanju podjetja, morda nasvet glede ustrezne strategije iskanja zaposli-
tve itd. 

Vaše pismo mora izraziti vaš odkrit namen, zakaj se želite srečati z določeno osebo, in na 
kratko opisati, kdo ste ter razlog vašega obiska. Po navadi življenjepisa ne prilagamo pisni 
ponudbi za sestanek, ampak jo lahko prinesemo na sam intervju, ker lahko na ta način 
pomagamo sogovorniku lažje razumeti naša stališča in odgovarjati na naša vprašanja.  

Elementi, ki lahko podkrepijo ponudbo za sestanek

Hvalite osebo, s katero želite imeti sestanek.
S pismom morate dvigniti samozavest osebi, s katero kontaktirate – mora se čutiti po-
membno – zavedajte se, da ji jemljete dragoceni čas, nekaj mora dobiti od vas, denar ali 
osebno zadovoljstvo.

Govorite ji o področjih, ki jo zanimajo.
Če boste osebi pisali o njenih področjih dela in/ali področjih zanimanja, bo postala ne-
posredno zainteresirana za vas. 

Omenite osebo ali dogodek, ki vas je navdihnil za to, da z njo želite kontak-
tirati.
Sklicujte se na tretjo osebo, članek, govor ali kar koli vam je dalo upanje, da bi vam bila ta 
oseba pripravljena pomagati. Če vam je osebo priporočil nekdo, ki je njen dober znanec, 
redni sodelavec ali celo dober prijatelj, bo vaša kredibilnost občutno povečana.

Razložite, kakšne koristi lahko vi nudite njej.
Pametne poslovne osebe se zavedajo načela vračanja uslug – če jaz pomagam tebi, potem 
boš ti nekoč pomagal meni. Če boste nastopili resno in če bo videla v vas potencial, vam 
bo pomagala, nadejala se bo namreč povratnih uslug v prihodnosti. Ne razočarajte je. 
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Primer ponudbe za sestanek:

Miro Vojak
Kalašnikova 23
4000 Kranj

              Kranj, 15. junij 2007

Uprava za obrambo Kranj 
Bleiweisova 32, 
4000 Kranj 

Spoštovani g. Starešina!

Končujem Srednjo ekonomsko šolo v Kranju, smer ekonomski tehnik, in kolebam glede 
svoje bodoče poklicne poti. Resno razmišljam, da bi se lotil poklica poklicnega vojaka. 
Glede na to, kar sem izvedel, v Slovenski vojski poteka intenzivno zaposlovanje na voja-
ške dolžnosti z zahtevano IV. in V. stopnjo izobrazbe, tako da bi vam bil glede na mojo 
izobrazbo lahko več kot dobrodošel. 

Sem športnik, redno treniram lokostrelstvo in namizni tenis, veliko deskam na smučeh, 
imam dobro telesno kondicijo. Tudi zelo dobro vidim. Visok sem 1,81 metra. Vedno bolj 
resno razmišljam o delu v Slovenski vojski, saj imam občutek, da me delo ekonomskega 
tehnika ne bi dovolj veselilo, saj sem človek, ki ima rad naravo, bolj dinamično delo in si 
želi več adrenalina v življenju, kot mi ga lahko nudi moj opravljeni poklic.

Ker pa se še vedno nisem dokončno odločil, ali bi bilo delo vojaka pravšnje zame, bi vas 
prosil, če bi se lahko na osebnem srečanju pogovoril z vami glede moje dokončne odloči-
tve. Srčno bi si želel, če bi mi lahko ponudili kakšno koristno informacijo ter nasvet glede 
same narave in načina dela poklicnega vojaka, da bi se lažje odločil, kaj in kako naprej. 
Prepričan sem, da bi mi vaši nasveti zelo koristili za preučevanje mojih možnosti ali bi se 
lotil vojaške kariere ali ne.

Predlagal bi vam kratko informativno srečanje v terminu, ki bi vam ustrezal. V upanju, 
da se lahko dogovoriva za kratek sestanek, vas bom poklical naslednji teden v sredo. Za-
hvaljujem se vam, da ste si vzeli čas za mojo obravnavo.

S spoštovanjem,

      (lastnoročni podpis)

 

PISNA ORODJA ISKANJA DELA
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Priporočila
Eden od načinov, kako vam lahko pomagajo do želene zaposlitve, je prav gotovo dobro 
priporočilo, ki je po navadi v pisni obliki, lahko pa je tudi ustno: bodisi telefonsko ali v 
živo. Skrbno pripravljena in pozitivna priporočila lahko veliko prispevajo k povečevanju 
vaših možnosti za zaposlitev, seveda odvisno od tega, kakšen pomen daje kadrovik tem 
priporočilom oziroma kako verodostojne so osebe, ki so vas priporočile. Objektivno gle-
dano obstaja prepričanje, da so pomembne in lahko tudi odločilno vplivajo na to, kateri 
kandidat bo na koncu izbran.

Prednosti pisnih priporočil
S tem, da zbirate pisna priporočila, pridobite določene prednosti:
- natančno veste, kaj vsaka referenca govori o vas,
- omogočajo potencialnim delodajalcem, da se izognejo mučnemu iskanju in »zasli-

ševanju« referenc po telefonu ali nevarnosti, da jih dosežejo prav tisti dan, ko niso 
razpoložene za dajanje odgovorov,

- nudijo konkretne, verodostojne in priročne dokaze o vaših preteklih dosežkih in spo-
sobnostih,

- če ste morali prenehati delati, vendar ne po lastni krivdi, dajejo takšna pisma poten-
cialnemu delodajalcu kredibilno poročilo o tem, zakaj ste morali zapustiti podjetje, 
na primer zaradi zapiranja dejavnosti podjetja. 

Koga vprašati za priporočilo?
Vprašajte tistega, za katerega veste, da vam bo napisal pozitivno priporočilno pismo in 
vas zelo dobro pozna. Večina delodajalcev daje pozornost temu, ali referenca dobro po-
zna vaše delo in je podrobno seznanjena z vašimi dosežki – to daje pismu verodostojnost 
in moč. Pisanje priporočila zahteva tudi določen trud s piščeve strani, zato je pomembno, 
da je piscu resnično mar za vas, ker vam bo slabo napisano priporočilo bolj škodilo kot 
koristilo.

Najbolje je pridobiti priporočila od nekdanjih ali trenutnih (začasnih) delodajalcev, kjer 
ste se z delom izkazali. Ker ste iskalec prve zaposlitve z malo konkretnimi delovnimi 
izkušnjami, vam bo verjetno lažje pridobiti priporočila od nekdanjih profesorjev, men-
torjev ali nekdanjih sodelavcev. 

Vprašajte jih osebno
Nikar ne vprašajte referenco, osebo za priporočilo, le tako, da enostavno pošljete elek-
tronsko pismo ali pustite sporočilo na telefonski tajnici. Pri zbiranju priporočil morate 
biti čim manj vsiljivi in toliko bolj jasni pri razlagi, zakaj želite priporočilo ravno od te 
osebe. Vaš interes je, da ga vprašate v živo. S tem mu boste razjasnili vse nejasnosti glede 
vaše zahteve in mu/ji prikazali, koliko je to pismo za vas pomembno.

Uporabljajte jih selektivno
Zbirka večjega števila priporočil je lahko vaša velika prednost, vendar jih uporabljajte 
selektivno, odvisno od tega, na kakšno delovno mesto kandidirate. Priporočila lahko pri-
ložite prijavi, v posameznih primerih pa jih lahko nesete s seboj na razgovor. Več, kot jih 
boste imeli, bolj bodo prisilili delodajalce, da vas bodo obravnavali drugače kot preostale 
kandidate. 
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Pravilno napisati priporočilo ni vedno lahka stvar in morda tudi direktor ne bo premogel 
potrebnega talenta, da vam napiše učinkovito pisno priporočilo. Pomagajte mu/ji tako, 
da mu/ji ponudite primer narejenega pisnega priporočila, za kar vam bo zelo hvale-
žen/na in s tem boste imeli nekaj nadzora nad tem, kar bo napisano. 

Kaj vključiti in kako sestaviti pisno priporočilo (v očeh referenta – tistega, ki 
vas priporoča)? 

Prvi odstavek: Določite v kakšni pristojnosti ste (če ste na primer delodajalec, sodelavec, 
vodja društva, profesor) in kako dolgo poznate osebo, ki jo priporočate. Če je bila oseba 
vaš podrejeni ali sodelavec, določite naziv delovnega mesta, odgovornosti delovnega me-
sta, vse pomembne projekte, ki jih je oseba prevzela in naznanite okvirno mnenje o njej. 
Lahko vključite tudi misel o vaši dejavnosti.

Drugi odstavek: Priskrbite bolj podrobno oceno o obravnavani osebi kot delavcu. Opiši-
te njen učinek v specifičnih nalogah in naštejte vse pomembnejše dosežke. Kaj so krepo-
sti ali slabosti te osebe na delovnem mestu? Kako je bilo sodelovati z njo?

Tretji odstavek: Da zaokrožite celotno poročilo lahko naredite izčrpno značajsko oceno 
osebe in njenega vedenja. Je bila oseba vestna, vljudna, topla, neprijetna, lena, zahrbtna? 
Zaključite tako, da podaste višino stopnje priporočitve osebe za delovno mesto, za katero 
se poteguje: toplo priporočate, ste brez zadržkov, z nekaj zadržki ali ne povsem brez. 

Pošljite jim zahvalo
Potem ko izveste, da je bilo pismo poslano ali vam ga je pisec izročil, se mu zahvalite 
– ustno in pisno. Pozneje, ko boste dobili želeno službo, ga lahko še enkrat pokličite, da 
mu poveste dobro novico in se še enkrat zahvalite. Nikoli ne škodi deliti uspeha z drugi-
mi, še posebno s tistimi, ki so vam ga pomagali doseči.

PISNA ORODJA ISKANJA DELA

Kakšna priporočila  
imajo največjo moč?

Pisma, v katerih pisci podpirajo 
svoje ugotovitve s pomočjo 

konkretnih, pristnih anekdot so 
močnejša kot tista, ki so zapadla 

v abstraktno posploševanje. 
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Primer priporočila:

AEIOU d.o.o.,
Samoglasniška 4, 1000 Ljubljana,

Tel: 01/999 99 99, fax: 01/999 99 98

Ljubljana, 07. april 2007

Spoštovani,

Sem Jožica Novak, poslovodja prodajnega oddelka z oblačili v podjetju AEIOU d.o.o. 
Francka Kovač je prejšnje poletje dva meseca delala pri nas prek dijaškega dela kot pro-
dajalka v oddelku oblačil. Izredno smo bili zadovoljni z njenim delom, saj je bila zelo 
pridna, marljiva, vedno je rada pomagala našim strankam in smo prejeli tudi številne 
pohvale naših strank na njen račun.

Francka Kovač je bila zadolžena za svetovanje strankam pri izbiri in nakupu oblačil ter 
za urejanje in dopolnjevanje prodajnih polic ter občasna dela v skladišču oblačil. Že ko 
smo videli, kako zna Francka lepo zapolniti police z vedno pravilno zloženimi in prepo-
gnjenimi oblačili in da ni nikoli mešala različnih konfekcijskih številk, smo jo potrdili za 
nadaljnje delo pri nas. Ko smo pa spoznali, kako se Francka iznajdljivo znajde s stran-
kami in jim rada pomaga pri izbiri, smo bili nad njo nadvse navdušeni. Nekoč smo imeli 
stranko, ki se nikakor ni mogla razumeti z našimi prodajalkami in jo je vse motilo. Ko je 
omenjeno stranko prevzela Francka, je bilo naenkrat sporov konec, saj je znala ustrezno 
ravnati in prisluhniti potrebam stranke in ji je uspela na koncu prodati dve krili, tri žen-
ske srajce in ženski kostim. To je le eden od številnih primerov, ko se je Francka izkazala 
pri naloženem delu.

Francka je zelo nadarjena za delo z ljudmi, je zelo marljiva, prijazna in ustrežljiva. Dobro 
se spozna na oblačila, na najsodobnejše trende oblačenja kot tudi klasični stil oblačenja. 
Vsaki stranki zna vsaj okvirno predlagati ustrezen način oblačenja in primerna oblačila, 
zelo dobro pa je tudi v iskanju barvnih kombinacij, ki bi se prilegale različnim profilom 
strank in njihovim okusom. Zato vam jo toplo priporočam. Če želite še več informacij o 
njenih vrlinah, lahko seveda dodatno kontaktirate z mano.

S spoštovanjem, 
           
             Jožica Novak 
      (Lastnoročni podpis)
       poslovodja oddelka prodaje oblačil 
          AEIOU d.o.o.
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Potrdila, certifikati – kdaj jih 
prilagamo?
Potrdila in certifikati o opravljeni formalni izobrazbi, opravljenih izpitih, tečajih, semi-
narjih, pridobljenih licencah, opravljenih pregledih ipd. je treba obvezno priložiti k pri-
javi za delo, če je v oglasu to navedeno kot zahtevan pogoj za prijavo. 

Pri nekaterih poklicih in nekaterih vrstah dejavnosti (npr. na razpisih delovnih mest v 
javni upravi ali na sodišču) zahtevajo originalna potrdila, overovljena pri notarju. Po 
navadi zadostujejo kopije potrdil.

Če oglas tega neposredno ne zahteva, jih priložite poljubno. V tem primeru v spremno 
pismo pripišete: »Naknadno Vam lahko posredujem (še druga) dokazila/potrdila.« V koli-
kor ste povabljeni na razgovor, je pametno, da jih prinesete s seboj.

Potrdila in certifikati, ki jih je dobro imeti:
• o znanju tujih jezikov (jezikovni certifikati),
• o znanju iz računalništva (ECDL ipd.),
• o priznanjih zaradi izrednih dosežkov ali uspehov, delovnih in/ali šolskih,
• o dosežkih na raznih tekmovanjih ipd.

PISNA ORODJA ISKANJA DELA

Česa delodajalec v vaših dokumentih 
ne želi videti?
Dokumenti, ki jih pošiljamo kadroviku, so namenjeni enemu cilju – pridobitvi osebnega 
srečanja. Predstavljajte si, da ste izkušen tržnik. Ta bo svoji potencialni stranki poslal 
zgolj informacije, ki jo bodo pripravile do tega, da ga sprejme na sestanek. Na srečanju »v 
živo« pa bo dober tržnik predstavil vse, kar stranko o produktu zanima.

Tudi vi ste tržnik, prodajate storitev (izdelek), ki ga najbolj poznate – prodajate sebe. 
Svojo stranko (kadrovika) želite s svojo ponudbo (spremnim pismom, z življenjepisom) 
pripraviti do tega, da vas sreča »v živo«. V tem članku boste našli nekaj najpogostejših 
napak, ki iskalce stanejo dobrega prvega vtisa pri kadrovikih. 

Ne pozabite napisati kratkega povzetka svojih sposobnosti in znanj.
Oseba, ki bere vašo prestavitev, potrebuje hiter pregled tega, kaj znate in kaj ste dosegli 
– pričakuje vaš zaposlitveni profil (glej stran 8).

Nikar ne dovolite, da slaba slovnica uniči vašo zaposlitveno prijavo. 
Skoraj nihče ne bo zaposlil kandidata z napol pismeno prijavo, zato sleng, žargon in pra-
vopisne napake ne sodijo v vaše prijavne dokumente.
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Ne pošiljajte splošnega življenjepisa vsem delodajalcem.
Vzemite si čas, da raziščete delodajalčevo organizacijo, nato pa temu primerno preure-
dite vsako pisno prošnjo. Z raziskavo boste lahko ugotovili, kakšnega kandidata podjetje 
pravzaprav išče, in temu primerno oblikovali svoj življenjepis glede na namen. 

Ne bodite egoisti.
V svojem življenjepisu ali spremnem pismu ne pišite samo golih podatkov o sebi. Kadro-
vik ima problem, to je prazno delovno mesto, ki hromi delo njegovega podjetja. Potrebuje 
rešitev tega problema. Vaš življenjepis mora podajati rešitev kadrovikovega problema – z 
vašimi znanji in sposobnostmi seveda.

Ne uporabljajte dolgih povedi.
Kadrovik ni leposlovno razpoložen, od predolgih povedi ga bo zelo verjetno bolela glava. 
Če želite v eni povedi povedati veliko, uporabite odstavke. Seveda upoštevajte, da bodo 
odstavki kratke zaključene misli in ne nedokončane (ali dokončane) povedi.

Ne navajajte neresničnih dejstev.
Če na intervju pridete zaradi neresničnih podatkov v svojem življenjepisu, vas bo delo-
dajalec kaj hitro »razkril«; s tem si boste uničili možnosti za kakšen drug položaj v tem 
podjetju. Četudi ne ustrezate vsem zahtevam, ki jih postavlja delodajalec, vztrajajte pri 
resničnih dejstvih in poudarite svoje največje prednosti ob razpisanem delovnem me-
stu.

Ne spuščajte se v podrobnosti.
Namen življenjepisa in spremnega pisma je pridobitev zaposlitvenega intervjuja. Na njem 
boste imeli možnost pojasniti vse, kar ste omenili v poslanih dokumentih.

Nikoli ne znate vsega.
Ni vam treba predstaviti vseh svojih delovnih izkušenj. Predstavite najpomembnejše za 
delovno mesto. 

Ne pišite o svojih odgovornostih, pišite o svojih uspehih. 
Sodelovanje pri pripravi nove proizvodne linije lahko pomeni, da ste vodili projekt, raz-
vili izboljšave linije, s katero je podjetje prihranilo 125.000 evrov, ali nosili kavo drugim 
sodelavcem tima. Ne pišite o uspehu tima/podjetja, v katerem ste delali. Osredotočite se 
na svoje uspehe.

Ni nujno, da je vaš življenjepis na eni strani.
Preglednost naj bo v službi števila strani. Ni tako pomembno, da vse vaše pomembne 
informacije »zbašete« na eno stran, ampak to, da je življenjepis pregleden in lahek za 
branje. 

Naj življenjepis ne bo nepregleden pripovedni spis.
Življenjepis je faktografski dokument, zato združite sorodne podatke v isti odstavek in 
te razporedite tako, da se logično nanašajo drug na drugega. Izogibajte se »nakladanju«, 
vsaka informacija, ki jo navedete v življenjepis, naj ima uporabno vrednost za delodajal-
ca. Uporabljajte odstavke, tabele, alineje, različne naslove in velikosti pisave. 
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Ne pošiljajte informacij, ki niso bile zahtevane. 
Če kadrovik od vas v zaposlitvenem oglasu ali osebnem kontaktu ni zahteval informacij 
o vaši pričakovani plači, pisnih dokazil oziroma izjav, referenc, potem vam jih ni treba 
prilagati prijavi. Ne navajajte spola, teže, religije, zakonskega stanu, števila otrok, pričako-
vane plače, prejšnjih plač ali družbenih interesov (npr. vaše politične pripadnosti).

Ne omenjajte svojih nevarnih, ekstremnih hobijev. 
Kadrovik ne bo preveč navdušen nad osebo, ki prisega na »base jumping« in ima zgodo-
vino poškodb iz hitrostnega gorskega kolesarstva.

Ne pišite o svojem zdravju in videzu.
Razen seveda, če sta povezana z delom, za katerega se potegujete. 

Ne uporabljajte dragih vezav ali map s svojimi predstavitvami.
Pozabite na okrašen, dišeč papir, življenjepis v desetih barvah. Ne uporabljajte pretirano 
debelega papirja.

Pisanje življenjepisa na roko?
Če podjetje izrecno ne zahteva ročno napisane prošnje, potem raje uporabite računalnik, 
dober tiskalnik in kakovosten papir. Saj nočete izgubiti možnosti intervjuja zato, ker, 
recimo, delodajalcu ni všeč vaša pisava?

Pošiljanje prošenj prek interneta.
Če prošnjo pošiljate prek elektronske pošte, potem dodajte svoj življenjepis v Wordovi 
datoteki v prilogo sporočila. Nekateri delodajalci zaradi nevarnosti virusov ne bodo od-
pirali vaših priponk, zato vaš življenjepis prekopirajte še v okno sporočila (pod spremno 
pismo). 

Pozor!
Če oddajate svoj življenjepis prek spletnih kadrovskih portalov, kakršen je www.moje-
delo.com, pred prijavo svoj življenjepis dobro preglejte. Veliko iskalcev se ne zaveda, da 
kadroviki spletni življenjepis obravnavajo z enako resnostjo kot »klasični« življenjepis 
na papirju. Pogosto oddajo pomanjkljiv spletni življenjepis, poln pravopisnih napak, 
kar jih običajno stane povabila v ožji izbor kandidatov.
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4.0. Intervju
Koraki priprave na intervju
Za intervju se ustrezno oblecite
Kdo so kadroviki?
Kako med intervjujem? 
Vprašanja, ki vam jih lahko postavijo kot iskalcu prve zaposlitve
Pogoste začetniške napake na intervjujih
Vrste intervjujev za delo
Aduti iskalcev prve zaposlitve 

Uspešen nastop na intervjuju je ključnega pomena, da vas delodajalec izbere za novega sodelavca. Zaradi tega je 
predpriprava na intervju zelo pomembna faza v procesu iskanja dela. V nadaljevanju vam nudimo nekaj nasvetov 
za uspešno pripravo in nastop na intervju, kjer se odloča o tem, ali boste izbrani ali boste še naprej iskali primerno 
začetno delovno mesto.  
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Koraki priprave na intervju
• Preberite poslano prošnjo in življenjepis
Preden se udeležite intervjuja, ponovno preglejte življenjepis in prošnjo, ki ste jo poslali. 
Zelo verjetno je, da ima delodajalec samo te informacije o vas, razgovor se bo vrtel o po-
datkih, ki ste jih poslali podjetju. Nerodno bi bilo, da vam delodajalec postavi vprašanje o 
podatku iz življenjepisa, vi se pa ne spomnite, kaj natančno ste napisali. Primer poslanega 
življenjepisa in prošnje vzemite s sabo na intervju.

• Preberite zaposlitveni oglas podjetja
Če vaš intervju bazira na razpisu podjetja, še enkrat preberite, kaj natančno je podjetje 
iskalo. Označite ključne podatke oglasa (zahtevane izkušnje, znanja in veščine) in pripra-
vite argumente, ki potrjujejo, da izpolnjujete zahteve delodajalca.

• Potek intervjuja
Preverite, kje bo potekal pogovor z delodajalcem. Kako boste prišli na mesto intervjuja? 
S koliko osebami boste govorili, kakšne so funkcije teh oseb? Priskrbite si telefonske kon-
takte teh oseb in si vzemite 15 minut ali več (odvisno od oddaljenosti lokacije) časovne 
rezerve, če se kaj zgodi (kolona, nesreča, slabo vreme, okvara vozila).

• Raziskava podjetja
Ugotovite, kaj zahteva delovno mesto. Dober oglas za delo vam bo nudil natančen opis 
dela in delovnih zahtev. Zagotovite si vse razpoložljive informacije, na primer prek gra-
div podjetja in/ali njihove spletne strani. Preden obiščete delodajalca, izbrskajte čim več 
informacij o njem. V kateri panogi deluje? Koliko ljudi zaposluje? Kako uspešno posluje? 
Kakšni načrte za prihodnost imajo, na katere produkte/storitve so najbolj ponosni? Ka-
kšno je delovno okolje, kakšno kulturo oblačenja imajo? Poskusite najti nekoga, ki je že 
zaposlen v podjetju, pobrskajte po internetu, poglejte, kaj so o podjetju pisali časopisi.

• Priprava vprašanj
Pripravite si potencialne odgovore na možna vprašanja, pripravite tudi vi nekaj svojih, 
primerno se oblecite in uredite. Več o možnih vprašanjih na strani 55, o primerni obleki 
za razgovor pa na strani 51.

• Zaposlitvena mapa
Pripravite vse dokumente, ki jih razpis zahteva, in jih zložite v urejeno mapo. S seboj 
vzemite fotokopije šolskega spričevala, nekaj fotokopij življenjepisov in spremnih pisem, 
pisne reference, certifikate, skratka vse, kar bi lahko utrdilo vaše argumente, ki jih boste 
uporabili na intervjuju. Vzemite nekaj listov papirja in svinčnik, mogoče boste hoteli 
zapisati katere od informacij, ki vam jih bo delodajalec posredoval. 

Iztočnice za kritična vprašanja intervjuja
Skoraj na vsakem intervjuju se boste srečali z nekaj vprašanji, ki vas lahko ujamejo ne-
pripravljene in vas lahko stanejo dela, dober odgovor nanje pa vas lahko dvigne med 
najustreznejše kandidate. Primer nekaterih takšnih vprašanj:

Kaj vas zanima glede delovnega mesta?
Povejte mi, zakaj bi zaposlil vas in ne koga drugega?
Povejte mi tri svoje slabosti in tri svoje prednosti kot kandidat?
Zakaj bi želeli delati na tem delovnem mestu?

INTERVJU
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Na takšna vprašanja pripravite solidne odgovore, ki se nanašajo na delovno mesto in vas 
predstavijo kot pravega kandidata. Pripravite si povzetek kandidature, s katerim delo-
dajalca še enkrat spomnite na svoje prednosti in v njegovi glavi utrdite svojo sliko kot 
pravega kandidata. 

Testni intervju
Nimate veliko izkušenj z intervjuji? Poiščite nekoga, ki je že bil na več intervjujih, in 
ga prosite, naj za vas zaigra kar najbolj neusmiljenega delodajalca. Naj vam postavlja 
vprašanja v zvezi z delom, vašo usposobljenostjo za delo in kritična vprašanja; skratka, 
naj z vami izvede celotni intervju. Če želite, snemajte intervju in potem analizirajte svoje 
vedenje in odgovore.
 

INTERVJU

Za intervju se ustrezno oblecite 
Pravilno izbrana obleka, ki jo nosite na zaposlitvenem razgovoru, vas lahko pred priho-
dnjim delodajalcem prikaže v boljši luči. Kako izbrati primerno obleko za razgovor?

Odgovor je preprost: če ste v dvomu, izberite konzervativnejši videz. Na splošno velja, 
da se oblečete delovnemu mestu primerno, mogoče malo bolje, kot bi bili oblečeni vsak 
dan na delu. Zaposlitveni razgovor ni primeren trenutek za eksperimentiranje in predsta-
vljanje vaše osebnosti, razen če se ravno ne prijavljate za delo v modi ali kreativi.

Naslednja osnovna pravila oblačenja se nanašajo na večino zaposlitev. Bodite čisti, z zli-
kanimi oblačili, izogibajte se močnih barv oblačil, uredite si pričesko, izogibajte se preti-
rani uporabi dišav.

Moški
Tradicionalna poslovna obleka, primerna za delovno mesto, na katerem so pogosti stiki 
s strankami:
• temnejša moška obleka (suknjič in hlače) ter svetlejša srajca z dolgimi rokavi (tudi v 
poletnem času); nogavice in čevlji naj se ujemajo z obleko;
• svilena kravata naj se ujema z obleko; izogibajte se kičastim vzorcem na kravati. 

Za delovna mesta v drugih dejavnostih lahko nosite:
• športne suknjiče, športne srajce in dolge hlače; 
• če je primerno, oblecite delovno oblačilo, ki se nosi na delu.

Morebitne uhane si pred razgovorom snemite. Bodite sveže obriti oziroma si uredite 
brado in brke, če jih imate. Izogibajte se vsakršnemu pretiravanju, denimo, s kolonjsko 
vodo. 

Ženske
Tradicionalna poslovna obleka, primerna za delo v pisarni, prodaji, za stike s sode-
lavci in s strankami:
1) konzervativni ženski kostim; 
2) bluza in hlače oz. krilo, vendar ne (pre)kratko; izogibajte se nenavadnim barvam in 
vzorcem. Mogoče se poigravate z idejo, da pokažete malo več svojih lepih nog. Pomislite, 
ali je to pametno, mogoče bo na razgovoru kaka druga ženska …

Clanki DIJAK 0024-TiSK.indd   51 5.4.2007   23:13:40



��

INTERVJU

Pričeska naj bo primerno urejena. Izogibajte se pretiranemu nošenju zlatnine in izrazi-
temu ter izstopajočemu ličenju; to naj bo preprosto. Pozabite na pretirano dolge nohte, 
pogosto delujejo odbijajoče. Če imate nalakirane nohte, naj bo lak nežnih barv, roke pa 
urejene in čiste. Ni nujno, da so obleka in dodatki dragi; raje naj bodo preprosti, umirje-
nih barv, okusni in čisti.

Raziskava oblačenja v podjetju
Razgovor ni lepotno tekmovanje, vendar pa sta vaša obleka in celostna podoba skoraj ve-
dno opaženi. Pred razgovorom se pozanimajte, kakšna je oblačilna kultura na delovnem 
mestu, za katerega kandidirate. Če so vsi sodelavci podjetja v oblekah, vi pa v kavbojkah, 
potem na prvi pogled ne boste sodili v ekipo. Vaš cilj je torej čim večja skladnost z obsto-
ječo kulturo oblačenja pri potencialnem delodajalcu.

Kdo so kadroviki?
Morda ste se med branjem tega priročnika večkrat spraševali, kdo so pravzaprav sploh 
kadroviki. Kadrovik je oseba, ki ocenjuje in izbira kandidate za delo in jo boste veliko 
srečevali na vaši poti iskanja zaposlitve, zato je dobro, da poznate njegova pričakovanja, 
motive in strahove. Prva stvar, ki jo morate vedeti o kadroviku, je, da je človek. Ni vsemo-
gočni bog, ki ima zadnjo besedo v knjigi vaše usode. 

Njegovo delo je zelo stresno; če ne izbere in priporoči pravega kandidata, bo njegova 
odločitev podjetje lahko stala ogromno denarja. Recimo, da podjetje išče varnostnike, 
kadrovik pa vodji varnostne službe posreduje same neustrezne in nezanesljive kandidate. 
Podjetje nekoga zaposli, oseba se ne obnese, po treh mesecih jo odpustijo. Podjetje je 
izgubilo denar za storitve varovanja, denar in čas, potreben za iskanje zaposlenega kandi-
data, in po odpustu neprimernega kandidata še denar za iskanje novega kandidata. 

Delo kadrovikov
Kadroviki so zadolženi za selekcijo kandidatov – med stotimi prijavljenimi kandidati jih 
izluščijo nekaj, ki bodo predstavljeni osebam, ki odločajo o zaposlitvi. Njihovo delo je 
torej »odpisovanje« neustreznih kandidatov. 

Kdo odloča o kadrovanju?
Kadroviki praviloma ne odločajo o osebi, ki jo podjetje zaposli, lahko le priporočijo kan-
didata. Edino področje v podjetju, kjer kadroviki dejansko zaposlujejo, je kadrovski od-
delek. V oddelku za skladiščenje bo zelo verjetno imel glavno besedo vodja skladišča, v 
oddelku za nabavo pa vodja nabave.

Iskanje dela v manjših podjetjih
70 odstotkov delovnih mest ustvarijo mala podjetja, ki navadno nimajo kadrovske-
ga oddelka. Kako ta podjetja zaposlujejo? Večino delovnih mest zapolnijo na podlagi 
osebnih priporočil, mreženja in metod aktivnega iskanja zaposlitve, kjer je cilj kontak-
tirati z osebo, ki odloča o zaposlovanju, in se dogovoriti za intervju. Vaš izziv pri iska-
nju dela v manjših podjetjih ne bo število poslanih prošenj, ampak število intervjujev, 
za katere se boste dogovorili. 

Strah

Kadrovik se vsaj tako boji 
zaposlitvenega intervjuja in 

selekcijskega postopka kot 
iskalec zaposlitve.
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Kaj zanima kadrovika?
Preživeli ste prvo selekcijo, prišli ste do osebe, ki se v podjetju ukvarja s kadrovanjem. Kaj 
mislite, o čem trenutno razmišlja? Ocenjuje vas po naslednjih treh filtrih:

1. Ustreznost
Je ta oseba videti kot nekdo, ki bi se lahko vključil v naše podjetje? Se bo razumel s sode-
lavci, strankami, šefom, bo podjetju pomagal do njegovih ciljev ali ga bo pri tem oviral? 
Kaj lahko prinese podjetju? Je prava oseba za delo v našem podjetju?

2. Strokovna ustreznost
Ima ta kandidat potrebne delovne izkušnje in znanja, ki jih delovno mesto zahteva? Bo 
potreboval veliko treninga ali bo takoj začel ustvarjati rezultate? Koliko me bo stal ta 
kandidat?

3. Zaupljivost
Lahko računam, da bo ta kandidat dejansko opravil delo, ki ga bo prejel? Mu lahko za-
upam?

V bistvu se sprašuje, ali se bo pravilno odločil, če vas zaposli. Bo čez nekaj mesecev moral 
iskati novega kandidata ali boste kos delovnim izzivom? Se bo opekel, če vas zaposli, in 
jih bo čez čas slišal od šefa ali bo dobil priznanje za dobro izbiro? Ste premalo kvalifici-
rani (bo potrebno veliko časa in truda, da se vas usposobi in boste na začetku opravljali 
delo slabo)? Ste preveč kvalificirani (boste delo opravljali le, dokler ne najdete kaj boljše-
ga)? Vprašanja, vprašanja …

Med procesom kadrovanja si kadrovik pripravi »sliko« kandidata, ki ga želi. Tej sliki mo-
rate ustrezati, če želite dobiti razpisano delovno mesto. Pomagajte mu pri oblikovanju 
slike in mu razložite, zakaj sodite vanjo.

Spomin kadrovikov
Za posamezno delovno mesto podjetja prejmejo nekaj 10 (raje nekaj 100) prijav. Življe-
njepis povprečnega kandidata se ne razlikuje dosti od ostalih življenjepisov. Na intervju-
jih se zvrsti do 20 kandidatov v nekaj dneh. 

Si vas je kadrovik zapomnil?
Kadrovik si vas na podlagi enega kontakta težko zapomni. Zato se ne bojte poklicati v 
podjetje, če potrebujete dodatne informacije o zaposlitvenem oglasu, o tem, kdo odloča 
o zaposlovanju na področju, ki vas zanima, ali o odločitvi podjetja, katerega kandi-
data bo zaposlilo. Ne bojte se, da boste izpadli preveč vsiljivi ali si uničili možnosti 
za pridobitev dela. Če izveste, da dela ne boste dobili, ste na istem, kot ste bili, lahko 
pa se zgodi, da s podjetjem kontaktirate v pravem trenutku ali delodajalca pozitivno 
opozorite nase.

Ne pričakujte torej, da si vas bo kadrovik zapomnil – razen če ne naredite nečesa izredne-
ga. To ne pomeni nujno, da pridete na intervju z oranžnim metuljčkom okoli vratu. Izsto-
pite lahko z zahvalnim pismom po opravljenem intervjuju, z mapo vašega zaposlitvenega 
profila, ki ste jo prinesli na intervju, s skrbno pripravljeno prijavo na oglas, pravilnimi 
odgovori na zaposlitvenem intervjuju itd. 
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Enakopravnost iskalca in ponudnika dela
Pomnite! V procesu iskanja dela ste vedno enakopravni delodajalcu. Ta ima problem, 
prazno delovno mesto, ki ga lahko reši le nekdo, ki ponuja storitev svojega dela – vi. 
Zaposlitev je poslovna kupčija – vaš čas, vaše znanje in izkušnje v zameno za plačilo. Dva 
enakopravna partnerja torej, ki rešujeta problem drug drugega.

INTERVJU

Kako med intervjujem?
Intervju ni noben »bavbav«, kot lahko morda kdo od vas sedaj misli. Dejstvo je, da z vsa-
kim novim intervjujem pridobivate izkušnje in samozavest nastopanja ter odgovarjanja. 
Vaja dela mojstra in enako je pri intervjujih. Naši napotki za uspešen nastop na intervjuju 
so naslednji:

- Bodite sproščeni in prijazni. Tremo pustite ob vhodu v prostor razgovora.
- Bodite pozitivni in navdušeni.
- Ne delujte umetno, saj se bo to takoj opazilo. Bodite naravni – to kar ste.
- Smehljajte se, če je primerno, in vzpostavljajte očesni stik s sogovornikom.
- Pazite na govorico telesa in vaše besedne zveze. Skušajte ju nekoliko prilagoditi govorici 

telesa in jeziku spraševalca. Zakaj? Podobnost ustvari domačnost. 
- Če je na intervjuju več spraševalcev, se trudite, da vse prisotne obravnavate kot enake. 

Kljub temu ugotovite, kdo je vodja skupine.
- Odgovarjajte na postavljena vprašanja, ne govorite o stvareh, ki vas jih niso vprašali.  
- Če vam vprašanje ni jasno, vprašajte za dodatna pojasnila.
- Podajajte primere iz prakse – povejte uspešne »zgodbice« iz svojega življenja.
- Odgovarjajte tako, da ponujate rešitve na probleme podjetja, ne pa na vaše osebne pro-

bleme.
- Priznajte, če česa ne veste. Bolje bo sprejeto, kot da se delate pametnega.  
- Ne razpravljajte o plači, dokler vam ne ponudijo dela.
- Preden končate, skušajte še enkrat povzeti vaše glavne argumente, zakaj bi vas zapo-

slili.
- Če je še kaj pomembnega, kar bi radi povedali, pa vas o tem niso povprašali, pred kon-

cem intervjuja to povejte.
- Če ne prej, na koncu intervjuja, postavite delodajalcu vprašanja, če vas kaj zanima ali 

vam kaj še ni povsem jasno.

Pomnite! 
Ni pomembno le to, kar poveste, ampak tudi, kako to poveste in celotni vtis, ki ga ustva-
rite pri spraševalcu. Veliko kadrovikov priznava, da jim je tudi prvi vtis, ki ga naredi 
kandidat ob vstopu v prostor – prvih 10 sekund intervjuja, zelo pomembnih.

»Poprodajne« aktivnosti po intervjuju 
Ko pridete domov, napišite zahvalno pismo, v kolikor se vam zdi, da bi bilo podjetje do-
ber delodajalec za vas. V njem imate še eno lepo priložnost, da utrdite svojo kandidaturo. 
Ne zahvaljujte se za intervju po telefonu. Pismo je manj agresivna oblika komunikacije, 
medtem ko s klicem zmotite želeno osebo. V njem se še enkrat zahvalite za srečanje in 
povzemite svoje glavne argumente, zakaj ste pravi kandidat za delo. Če se vam zdi, da 
določenih zadev delodajalcu niste dovolj dobro predstavili, je sedaj idealna priložnost, 

Clanki DIJAK 0024-TiSK.indd   54 5.4.2007   23:13:40



��

INTERVJU

da jih vključite v pismo. Več informacij o tem, kako pripraviti zahvalno pismo, najdete v 
priročniku Kako uspešno iskati zaposlitev?

Ne glede na to, ali vas bodo na koncu izbrali ali ne, ohranite dober odnos s podjetji, pri 
katerih ste neuspešno kandidirali za delo, saj nikoli ne veste, kako bo v prihodnosti – kdaj 
pozneje boste lahko spet kandidirali za drugo prosto delovno mesto pri istem delodajal-
cu. Ne zamerite se jim!

Ponudili so vam zaposlitev
Če ste izbrani kandidat, bo velika verjetnost, da vam bodo na koncu procesa razgovorov 
ponudili zaposlitev. Ko ponudbo dobite, naj vas ne bo strah prositi za nekaj časa razmi-
sleka (nekaj dni), razen, če je delo idealno za vas. Dosti bolje je, da najprej razmislite o 
ponudbi, ali vam ustreza, kot da se prenaglo odločite, ali za sprejem ali za zavrnitev. Če se 
vam zdi delo ustrezno, plača pa prenizka, ga vseeno sprejmite. Kot neizkušen kader vam 
je sedaj bolj pomembno, da si naberete začetne delovne izkušnje, ki vam jih ta delodajalec 
omogoča, kot pa pehanje za finančno korist. Čez nekaj let boste lahko imeli želeno plačo, 
sedaj vam je bolj pomembno pridobivanje konkretnih izkušenj v vašem poklicu.      

Kako ravnati v primeru, ko vam več delodajalcev hkrati ponudi zaposlitev 
Imeti možnost izbire med več ponudbami za zaposlitev istočasno je dandanes »sladki 
problem«, ki bi ga večina od nas želela imeti. Kdo ga ne bi? Vendarle, če v takšnem polo-
žaju ne ravnate ustrezno, si lahko brez potrebe zaprete vrata do perspektivnih delodajal-
cev, kjer bi se lahko nekega dne zaposlili in to vse zaradi tega, ker bi jim v danem trenutku 
na neustrezen način povedali, da so na drugem mestu med vašimi željami za zaposlitev. 
Slabšo ponudbo morate zavrniti diplomatsko, saj nikoli ne veste, kdaj boste spet kandidi-
rali pri zavrnjenem delodajalcu za drugo delovno mesto. Kako pravilno prositi za čas za 
razmislek in kako pravilno reči podjetju »ne«, si poglejte v knjigi Kako učinkovito iskati 
zaposlitev?. Za lažjo primerjavo dveh zaposlitvenih ponudb si natisnite obrazec na 
http://www.mojedelo.com/delo/iskalci_zaposlitveni_prirocnik.aspx pod povezavo Nati-
snite si obrazce. 

Vprašanja, ki vam jih lahko postavijo 
kot iskalcu prve zaposlitve
Nikoli ne boste mogli predvideti vseh vprašanj, ki jih boste dobili na intervjuju in to niti 
ni potrebno. Kljub temu pa se lahko s predpripravo na njih izognete nekaterim napakam, 
slabim odgovorom ali neprijetnim presenečenjem, ki bi vas lahko spravila iz tira in vam 
zaprla vrata do želenega delovnega mesta. Najpomembneje je, da skušate odgovarjati na 
vprašanja tako, da boste izpostavili čim več vaših dobrih lastnosti in prednosti, ki jih 
lahko prinesete delodajalcu. 

Pozor! Laganje
Pri odgovorih ne lažite, saj vam to ne bo koristilo niti na kratek rok, kaj šele na dolgi 
rok. Odgovorite po pravici, vendar pazite, da ne boste govorili o stvareh, ki vam jih ni 
treba povedati in bi vaši kandidaturi brez potrebe poslabšale možnosti. 
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Vprašanj, ki jih postavljajo svežim iskalcem dela, ki so ravnokar zaključili poklicno ali 
srednjo šolo, je veliko, predstavljamo vam jih nekaj. Preden greste na intervju, vsaj okvir-
no razmislite o vaši strokovni in izkustveni podlagi, vaših ambicijah, o delodajalcu in 
delovnem mestu, ki bi vam ustrezal/o, o vaši osebnosti in zanimanjih.

Poznavanje delodajalca/delovnega mesta
Zakaj ste se prijavili na naš razpis? 
Zakaj bi radi delali prav v našem podjetju?
Kje ste izvedeli za to delovno mesto?
Kaj veste o našem podjetju, organizaciji?
Ali poznate koga, ki dela pri nas?
Kaj vas zanima pri tem delovnem mestu?
Kaj pričakujete, da vam lahko ponudimo kot delodajalec?

Karierne ambicije
Kaj so vaši kratkoročni/dolgoročni karierni cilji?
Povejte mi o vaših kariernih ambicijah. Kaj bi radi postali?
Kaj iščete v vaši karieri?
Ali načrtujete, da boste še dograjevali vašo izobrazbo? Nameravate še naprej študirati?
Kje se vidite čez 5 let? Kje se vidite čez 10 let?
Opišite mi vašega idealnega delodajalca.

Veščine in izkušnje
Zakaj bi zaposlili (ravno) vas? Povejte mi tri razloge.
Kaj lahko ponudite podjetju? Kakšne veščine in znanja nam lahko nudite?
Kako najbolje delate? Tako da vodite skupino, v timu ali samostojno?
Ste pripravljeni na nadure? Službena potovanja?
Ali iščete delovno mesto, ki vam bo omogočalo uvajanje in usposabljanje?
Kateri so vaši največji dosedanji dosežki/uspehi v karieri, življenju?
Kaj je bil vaš največji problem, s katerim ste se soočili do sedaj in kako ste ga rešili?
Povedali ste, da imate izkušnje/znate _____. Mi pojasnite, kako in kje ste jih pridobili?

Šolanje
Zakaj ste se odločili za to šolo/šolsko smer?
Kaj vam je bilo najbolj/najmanj všeč glede vašega šolanja?
Kateri so bili šolski predmeti, na katerih ste se najbolj/najmanj izkazali?
Povejte mi o svojih šolskih projektih, ki ste jih naredili?
Kako se vaša šola nanaša na to delovno mesto?
Razen vaše izobrazbe in znanja, kaj ste še pridobili od vašega šolanja/šole? 
Kakšna dela ste opravljali kot dijak prek študentskega servisa? 

Osebnost
Kako bi se sami opisali? Povejte mi nekaj o sebi.
Kaj bi o vas rekli vaši učitelji, prijatelji, prejšnji delodajalci, sodelavci?
Povejte mi tri svoje prednosti in tri slabosti.
Kako izkoriščate vaš prosti čas? Katera so vaša zanimanja, hobiji in aktivnosti?
Če bi lahko, kaj bi spremenili v vašem dosedanjem življenju?

INTERVJU
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Kritična vprašanja
Koliko časa že iščete zaposlitev? (Zakaj tako dolgo?)
Kakšno plačo iščete?
Zakaj želite opravljati to delo, čeprav ste se šolali nekaj povsem drugega?
Pojasnite nam praznino v vašem šolanju? Zakaj ste ponavljali, pavzirali?
Glede na vaše karierne cilje, kako dolgo pričakujete, da bi delali pri nas?
Ali lahko kontaktiramo z vašimi prejšnjimi delodajalci (prek študentskega servisa), pro-
fesorji, sodelavci … za referenco (To vas lahko vprašajo, če v pisni prijavi prilagajate 
priporočilna pisma)?

Vprašanja, ki jih je dobro postaviti delodajalcu (VI NJIM!)
Zakaj iščete nove sodelavce? Zakaj je delovno mesto prosto?
Katere veščine so potrebne za uspešno delo?
Katere so začetne prioritete, naloge in odgovornosti na tem delovnem mestu?
Kako je delovno mesto povezano z organizacijsko strukturo v podjetju?
Koliko avtonomije, prožnosti, priložnosti za napredovanje, odgovornosti nudi delovno 
mesto?
Kakšen je vodstven slog/kultura v podjetju?

V kariernem priročniku Kako uspešno iskati zaposlitev? boste našli veliko vsebin v zvezi 
z vprašanji na intervjujih. Poleg konkretnih nasvetov za odgovore na klasična vprašanja, 
ki se najpogosteje pojavljajo na intervjujih, boste lahko izvedli veliko zanimivega o »ubi-
jalskih« in ilegalnih vprašanjih na intervjujih. 

INTERVJU

Pogoste začetniške napake na 
intervjujih
Vaš osebni stik z delodajalcem je preveč pomemben, da bi si lahko privoščili napake v ko-
munikaciji ali obnašanju. Stanejo vas lahko končne zaposlitve. Naj vam naštejemo nekaj 
najpogostejših napak, ki jih neizkušeni iskalci naredijo na intervjujih. 

Slabo rokovanje
Slabo rokovanje na začetku razgovora takoj naredi slab vtis, preverjeno. Nekateri primeri 
slabega rokovanja:

• mlahava roka (ali »mrtva riba«): daje vtis nezanimanja in šibkosti;
• konec prstov: prikazuje pomanjkanje sposobnosti za prevzemanje;
• močan »mesarski« stisk: iskrenost je vprašljiva, bolj je podobna pretirano agresivne-

mu prodajalcu.

Nepripravljenost za intervju
Spraševalca nič ne odvrača bolj kot kandidat, ki se mu ni ljubilo preučiti podjetja. Vaše 
vprašanje »S čim se pa ukvarjate?« je za večino delodajalcev žalitev. Svoje zanimanje za 
podjetje prikažete ravno s postavitvijo nekaj dobro premišljenih vprašanj, ki odsevajo 
vaše znanje o njihovi organizaciji. 
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Skromnost
Intervjuji za zaposlitev niso čas, ko je treba biti skromen. Ne pretiravajte, ne lažite, ne 
bodite prevzetni in naduti. Nikar pa ne pozabite predstaviti vseh svojih uspehov in do-
sežkov, ki vam lahko pomagajo do delovnega mesta. 

Preveč govorjenja
Gostobesednost moti predvsem takrat, kadar nikakor ne morete preiti k bistvu vprašanja 
ali kadar z govoričenjem dajete vtis, da nekaj prikrivate in/ali izkazujete živčnost. 

Govorjenje negativnih stvari o vas
Ne pričajte proti sebi. Če vas vprašajo po vaši največji slabosti, povejte slabost, ki ste jo 
odpravili, ali slabost, ki dejansko pomeni prednost. Taka slabost je na primer pretiran 
perfekcionizem ali pa deloholizem. 

Opravljanje vašega trenutnega ali preteklih delodajalcev
Najhitrejši način, da sami odstopite od kandidature za novo zaposlitev, je govorjenje ne-
gativnih stvari o podjetjih, kjer ste delali. Ne glede na upravičenost vaših pritožb boste na 
koncu poraženi. Spraševalec bo najverjetneje predpostavil, da boste v prihodnje podob-
no obrekovali tudi njega. Ko ste postavljeni pred dejstvo, da morate govoriti o preteklih 
delodajalcih, raje povejte kaj pozitivnega o njih.

Laganje
Laganje vam ne koristi, ker vas izda govorica telesa in izkušen kadrovik bo to prepoznal. 
Tudi če uspete dobiti delo s prepričljivim laganjem, vam bo to bolj škodilo kot koristilo. 
Razkrinkali vas bodo kasneje in si boste na tak način verjetno za vedno zaprli vrata pri 
tem delodajalcu. 

Grdo ravnanje z zaposlenimi
Podjetje sestavljajo ljudje, ki med seboj komunicirajo. Informacije, še posebno opravlja-
nja, se hitro širijo. Če se komu v podjetju zamerite, bo ta informacija slej ko prej prišla do 
osebe, ki odloča o tem, ali ste ali niste prava oseba za delo pri njih. Recimo, da ste osorni 
do vratarja. Ta vas »zatoži« delodajalcu in verjetno bo vaša kandidatura šla po gobe.

Takojšnje spraševanje o bonitetah, času dopusta in plači
Kako bi se počutili, če bi prodajalec avtomobilov želel preveriti vašo kreditno sposobnost, 
še preden bi vam dovolil poskusno vožnjo avtomobila? Verjetno bi bili šokirani, užaljeni 
in bi besno odšli proč. Učinek je podoben, kadar iskalec zaposlitve sprašuje o bonitetah 
ali drugih ugodnostih že med prvim razgovorom. Zato počakajte, da pridobite preverlji-
vo naklonjenost delodajalca, preden načnete to temo.

Slabe besedne in telesne kretnje
Živčen, nesproščen kandidat redko naredi dober vtis. Prvi znaki nervoze so verbalne 
»kretnje«. Vsi imamo od časa do časa »eee«, »ummm«, »…ne«, »…pač…«. Lahko se jim 
izognete tako, da po občutljivih vprašanjih naredite nekaj sekundni premor, zberete svoje 
misli in šele nato odgovorite.

Premalo ali preveč očesnega kontakta
Če se izogibate pogledom sogovornika v oči, boste s tem izkazovali spletkarstvo, neis-
krenost in nezanimanje; če pa boste ponudili preveč očesnega stika, boste sogovornika 
spravili v zadrego. 

INTERVJU
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INTERVJU

Vrste intervjujev za delo
Klasični individualni, skupni individualni in skupinski intervjuji so na splošno najbolj 
uporabljene metode selekcije, s katerimi delodajalci ocenjujejo kandidate za delo v živo. 
Obstaja pa še kopica »nenavadnih« vrst intervjujev za zaposlitev. 

Vrste intervjujev glede na število prisotnih udeležencev:

Individualni intervju
To je najbolj razširjena oblika zaposlitvenega intervjuja. Na njem sta prisotna kandidat in 
spraševalec. Spraševalec po navadi pripravi časovne termine za vsakega kandidata tako, 
da se ti ne srečajo oz. prihajajo na intervju v sosledju.

Skupni individualni intervju
Tu gre za istočasno povabilo večjega števila kandidatov na skupni individualni intervju 
z enim spraševalcem. Uspeh v takšnih situacijah pogosto sloni na istih strategijah, kot 
so uporabljene na individualnih intervjujih, vendar pa je izziv v tem, da se kandidati 
sami izločujejo med seboj – tekmujejo med sabo za večjo pozornost. Ta metoda se po 
navadi uporablja pri iskanju prodajnega kadra, ocenjujejo se vaše prodajne veščine in 
prodornost.

Skupinski intervju
Nekatera podjetja opravljajo intervjuje s kandidati skupaj z izbranimi člani kolektiva – s 
komisijo, prisotni so na primer vodja kadrovanja, vodja oddelka, kjer je prosto delovno 
mesto, in morebitni prihodnji tesni sodelavec kandidata. Kandidat mora biti na takšnih 
razgovorih sposoben ustreznega očesnega kontakta z vsemi spraševalci, najprej z mode-
ratorjem – vodjo intervjuja, potem tudi z drugimi spraševalci. Takšna oblika intervjuja je 
za spraševalce zelo koristna, saj lahko po intervjuju med sabo razpravljajo o kandidatu. 
Velikokrat se uporablja za opravljanje t. i. stresnih intervjujev, kjer lahko vprašanja »de-
žujejo« kandidatu v »rafalih«.  

Skupni skupinski intervju
Istočasno se skupina kandidatov sooči s komisijo več spraševalcev. Na tem najkomple-
ksnejšem tipu intervjuja veljajo vse značilnosti skupnega individualnega in skupinskega 
intervjuja.

Vrste intervjujev glede na namen uporabe:

Primarni (spoznavni) intervju 
To je prvo soočenje kandidata in delodajalca, ki velikokrat tudi zadošča, da se delodajalec 
na podlagi njega odloči za izbiro ustreznega kandidata. 

Sekundarni intervjuji
Uporabljajo jih podjetja, ki želijo temeljito preveriti ustreznost kandidatov, da se tako 
izognejo morebitni izbiri napačnega kandidata. Lahko je določen le za ožji izbor kandi-
datov ali pa morajo vsi kandidati iti skozi celoten postopek. Po navadi se na njih podrob-
neje ocenjujejo sposobnosti in veščine kandidatov, ki so potrebne na delovnem mestu. 
Velikokrat morajo kandidati opraviti tudi psihometrične teste, ki so del selekcijskega 
postopka.  
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Informativni intervju
To je intervju, kjer odprto delovno mesto ni neposredno v igri. Njegov namen je, da 
organizator intervjuja – iskalec dela – izbira informacije za načrtovanje svoje kariere. 
Velikokrat je oseba, s katero opravljate informativni intervju, izkušen strokovnjak, po 
katerem se iskalec zgleduje, ali pa kadrovik, ki je pripravljen iskalcu nuditi informacije 
glede prihodnjih načrtov zaposlovanja v svojem podjetju. Več o tem intervjuju, ki je lah-
ko na razpotju vašega prehoda iz šolanja na delovno kariero zelo koristen, si preberite 
na strani 23.

Drugi, alternativni tipi intervjujev

Poleg klasičnih vrst intervjujev obstaja še kopica »nenavadnih« vrst intervjujev za zapo-
slitev. Od teh postaja vedno bolj priljubljen pri kadrovikih telefonski intervju, medtem 
ko se nekateri drugi tipi intervjujev uporabljajo le v posebnih primerih (intervju med 
kosilom, stresni intervju …). O njih boste več izvedeli v knjigi Kako uspešno iskati zapo-
slitev? v poglavju o intervjujih.

Telefonski intervju
Verjetno poznate rek »Čas je denar.« Eden od vedno bolj uporabljenih načinov, da kadro-
viki prihranijo čas, je, da ocenjujejo kandidate kar prek telefona. Tako lahko na zelo hiter 
način zožijo izbor kandidatov, ki jih bodo povabili na osebno srečanje. Zaradi tega je 
dobro, da imate kopijo svojega življenjepisa in vseh drugih dokumentov, ki so pomembni 
v zvezi z vašim iskanjem dela, vedno na dosegu blizu telefona.

Zastavljena vprašanja so lahko povsem enaka kot tista na klasičnem razgovoru, razlika 
je le v tem, da vas spraševalec ne vidi. Če v tistem trenutku, ko vas pokličejo, telefonske-
mu intervjuju ne morete posvetiti dovolj časa, raje predlagajte drug primeren časovni 
termin.

INTERVJU
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Aduti iskalcev prve zaposlitve 
Iskanje prve zaposlitve je vedno zanimiv projekt. Če še nimate delovnih izkušenj in ste 
sveži iz šole, niste preveč privlačni za delodajalce. Vedno pa obstajajo delovna mesta za 
vstopne ravni delavcev, na katera lahko delodajalec zaposli novopečene iskalce zaposli-
tve. Kot sveži iskalec dela imate nekaj prednosti pred drugimi iskalci, delodajalcu jih 
morate le ustrezno predstaviti in ga tako prepričati.

Ko vas delodajalec vpraša, zakaj bi zaposlil vas namesto kakega drugega kandidata, imejte 
pripravljenih nekaj razlogov. Predlagamo vam jih pet.

Delal bom vsaj osem ur za manjšo plačo kot starejši posamezniki
Kot neizkušen kandidat ne morete pričakovati velike plače, kar je vaša prednost. Podjetje 
bo raje vzelo vas kot bolj izkušenega kandidata, če mu dokažete, da lahko hitro obvladate 
naloženo delo. Prihranek zaradi nižje plače bo za podjetje le dodatna stimulacija, da vas 
zaposli.

Hitro se učim, bolj sem domač z novimi tehnologijami
V svetu hitrih sprememb in vsepovsod prisotnih novih tehnologij je za podjetje po-
membno, da so njegovi sodelavci sposobni sprejemati in uporabljati nove tehnologije. 
Starejši, bolj izkušeni kandidati imajo včasih problem z novostmi, vaša prednost je, da 
niste obremenjeni s starimi postopki in se zato hitreje prilagodite novim načinom dela.

Nimam še družine in zato se bom lahko bolj posvečal delu
Starejši kandidati imajo več problemov z uravnoteženjem dela in zasebnega življenja. 
Mladi kandidati brez družine se bodo lažje posvetili delu in podjetju. 

Prinašam sveže, sodobno znanje 
Kandidati, sveži iz šole, s seboj prinesejo najnovejša znanja, ki so se jih naučili. Lahko jih 
uporabijo v podjetju, prevetrijo ustaljene postopke dela in dosegajo boljše rezultate dela. 

Podjetje prejme ugodnosti ob zaposlitvi iskalca prve zaposlitve
Zavod za zaposlovanje v nekaterih primerih podjetjem, ki zaposlijo iskalca prve zapo-
slitve, omogoči različne ugodnosti, kot so na primer oprostitev prispevkov za plače tega 
kandidata v določenem obdobju. Če ste prijavljeni na Zavodu, preverite, ali bo delodaja-
lec ob vaši zaposlitvi deležen teh ugodnosti.
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Privlačni delodajalci

AKRIPOL, d.d. Trebnje 96
AVTEK d.o.o. 96
BELIMED pomivalni sistemi d.o.o. 97
Ceste Mostovi Celje, d.d. 97
Danfoss Compressors d.o.o. 76
ELAN Marine d.o.o. 98
ELEKTRO MARIBOR, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. 77
Elektroservisi d.d. 78
GOSTOL - GOPAN d.o.o. Nova Gorica 79
GVO, Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih kabelskih omrežij, d.o.o. 80
Helios Domžale, d.d. 68-69
Hidria d.o.o. 81
Hofer trgovina na drobno d.o.o. 64-67
HOJA, lepljene konstrukcije in žaga, d.d. 82
I.S.S. d.o.o. 98
Imas d.o.o. 99
IMPOL - INOTECHNA d.o.o. 99
Istrabenz turizem d.d. 83
JULON d.d. Ljubljana 84
KMAG, Kia Motors Adria Group, zastopstvo d.d. 85
Kovinotehna MKI d.o.o. 87
Kraški zidar d.d., podjetje za gradbeništvo, inženiring in proizvodnjo 86
Litostroj PTS d.o.o. 100
LIV KOLESA d.o.o., Postojna 88
MARCHE GOSTINSTVO d.o.o. 100
Ministrstvo za obrambo RS, Slovenska vojska 72-73
NOVOLES, lesna industrija d.d. 101
Poslovni sistem Mercator d.d. 70-71
Pošta Slovenije, d.o.o. 101
Roltek d.o.o. 89
SATURNUS - VOGEL & NOOT d.d. 90
Sava Tires d.o.o. 102
Spar Slovenija d.o.o. 91
Štore Steel d.o.o. 74-75
TAB - Tovarna akumulatorskih baterij, d.d. 102
Trimo, d.d. 92
TRM FILTER d.o.o. 93
TT-TRGOTEHNA d.o.o. 94
Ydria Motors proizvodnja elektromotorjev d.o.o. 95

Predstavljena podjetja se zavedajo pomena dobrih sodelavcev. Če v njih vidite svojega bodo-
čega delodajalca, potem ne omahujte, stopite v stik z njimi takoj!
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NASLOV:
Brnčičeva ulica 49
1231 Ljubljana - Črnuče

TELEFON:
 01/5607 102 

Internetna stran:
www.hofer.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
David Kovačič, Matevž Martinuč

E-naslov kontaktne osebe:
prodaja.lju@hofer.si
centralna-nabava1@hofer.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Področni vodja prodaje
Asistent/ka v centralni nabavi
Kandiati/ke za poslovodje 
Prodajalke/ci

Področje dejavnosti podjetja:
trgovina na drobno

Splošno o podjetju:
Smo del vodilnega mednarodnega podjetja na področju maloprodaje z več kot 3000 poslovalnicami 
po svetu. Poslovno skupino tvorijo podjetja v Sloveniji, Avstriji, zahodni in južni Nemčiji, Švici ter tudi 
Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji, na Irskem in v Avstraliji. Naš uspeh temelji na odličnih 
sodelavcih naše poslovne skupine. 

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 500   Oblika podjetja: d.o.o.
  
Naša vizija in cilji:
Cilj našega podjetja je našim stalnim, in tudi vedno novim kupcem, ponuditi izdelke najvišje kakovosti 
po najnižjih cenah. 

Organizacijska kultura in klima:
Hofer je podjetje z decentralno organizirano strukturo in porazdeljeno odgovornostjo na vseh nivojih, 
kar je zanesljiva osnova za doseganje uspeha, ki omogoča stalno širitev in nadaljnji razvoj podjetja.

Odgovornost do zaposlenih:
Podjetje Hofer/Aldi velja v Sloveniji in v vseh državah kjer deluje za prijaznega in zanesljivega
delodajalca, ki nudi varno delovno mesto in nadpovprečno plačilo.

Izobraževanje in usposabljanje:
Na vsakem delovnem mestu je delojemalec deležen temeljitega uvajanja v delovne procese.
Usposabljanje je organizirano predvsem interno.

Hofer trgovina na drobno d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
interna izobraževanja
napovprečno plačilo
za področne vodje prodaje tudi službeni avtomobil

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Veselje do dela, komunikativnost, vzdržljivost, prilagodljivost, visok angažma, delovno vnemo, 
dobre organizacijske sposobnosti, prepričljivost in sposobnost uveljavljanja.
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NASLOV:
Količevo 2, 1230 Domžale 

TELEFON:
01/722 4000

Internetna stran:
www.helios.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Sonja Špoljarić,
vodja splošno kadrovskega sektorja

E-naslov kontaktne osebe:
sonja.spoljaric@helios.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
V okviru podjetij Helios Tovarna 
barv lakov in umetnih smol Količevo 
d.o.o., Color d.d., Mavrica Domžale 
d.d. in Chromcom d.o.o. bomo v 
prihodnje zaposlovali delavce na 
področju proizvodnje, prodaje, 
razvoja izdelkov in posameznih 
strokovnih služb. Zaposlujemo 
mlade, ambiciozne sodelavce 
predvsem kemijske tehnike, 
ekonomsko-komercialne 
tehnike pa tudi tehnike dru-
gih strok ter delavce s poklicno 
izobrazbo.

Splošno o podjetju:
Poslovna skupina Helios je cenjeno in ugledno mednarodno podjetje na širšem območju srednje in 
vzhodne Evrope in držav nekdanje Sovjetske zveze, ki skupaj tvori več kot 20 hčerinskih družb ter 
zaposluje več kot 2300 delavcev. 

Dejavnosti podjetij, združenih v poslovni skupini Helios, delimo na tri sklope: 
Proizvodnja in trženje; trženje izdelkov proizvodnih podjetij in trgovskega blaga skupine ter opravljanje 
drugih poslovnih storitev doma in v tujini; prodaja na drobno in debelo z barvami, laki in drugimi 
kemičnimi sredstvi.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 2300   Oblika podjetja: d.d.

Struktura in število sodelavcev:
Stopnja izobrazbe  VII in več  VI V IV in manj
 2006 18% 8% 32% 42%

Naša vizija in cilji:
Uvrstiti se med prvih deset vodilnih proizvajalcev barv in lakov v Evropi.

Naše poslanstvo:
Razvijati in ponuditi inteligentne, kupcem prilagojene rešitve in kakovostne izdelke, ki polepšajo videz 
in podaljšajo uporabnost. 
Biti poslovo odlični in uspešni ter uravnotežati ekonomsko rast z zadovoljevanjem pričakovanj vseh 
deležnikov: lastnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in okolja (poslovnega, političnega in socialnega).
Odgovorno uporabiti vire, ki jih imamo na razpolago tako, da varujemo okolje in bo naše delovanje v 
korist in dobro današnjim in jutrišnjim generacijam.
Biti ugledno podjetje, ki bo v ponos tako zaposlenim kot našemu ožjemu in širšemu družbenemu okolju.

Naše vrednote:
Naravnanost na kupca in stalna rast, ciljna usmerjenost, kakovost in poslovna odličnost, nenehno 
izboljševanje in ustvarjalnost, timsko delo, stalno učenje, prožnost in podjetniška naravnanost, 
delavnost, poštenost in korektnost, okoljsko odgovorno ravnanje in zagotavljanje varnosti.

Helios Domžale, d.d.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Motiviranost vseh naših zaposlenih z vključevanjem v programe zunanjega in internega 
izobraževanja in s tem omogočanje in vzpodbujanje njihovega poklicnega in osebnega razvoja. 
Zaposlenim so zaupane delovne naloge ustvarjalnega in odgovornega značaja ter delovanje v 
dinamičnem kolektivu. Možnost opravljanja delovne prakse dijakov.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Natančnost, zanesljivost, možnost delovanja v timu, samoiniciativnost, pripravljenost na nove 
izzive in na nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje. 

Prirocnik DIJAK TISK.indd   68 5.4.2007   23:15:13



69

Privlačni delodajalci

Prirocnik DIJAK TISK.indd   69 5.4.2007   23:15:14



70

Privlačni delodajalci

8

Ujemi svoj poklic v Mercatorju!
Mercator je največje slovensko podjetje. Do tega položaja so podjetje pripeljali zaposleni. Naši prodajalci, 
natakarji, peki, ekonomisti, skladiščniki, tehnologi itd. so temelj našega uspeha. Ravno zaradi njihove energije 
in volje do dela je Mercator nekaj posebnega. V svojih prodajalnah želimo ljudem ponuditi nakupovalno 
doživetje. 

To uresničujemo z barvito množico poklicev:

Prodajalec: ne glede na to, ali vas zanimajo živila, šport, 
oblačila, kozmetika, tehnika, pohištvo…Svoje mesto lahko 
ujamete v Mercatorju, če ste vneti za trdo delo, spontani, a 
odgovorni in se radi pogovarjate z različnimi ljudmi.

Natakar: če znate kavo postreči s sproščenim nasmehom, 
vas pričakujemo v Mercatorju.

Kuhar: ali radi mešate sestavine, pričarate slastne okuse? 
Mercator išče iznajdljive kuharje in kuharice.

Mesar: zrezke, ražnjiče, polpete, čevapčiče pripravljajo 
spretne roke. Mesar v trgovini je zaupanja vredna oseba. 
Kupci se zanesejo nanj, ko potrebujejo namig, kaj naj 
ponudijo obiskom, kako naj pripravijo piknik, katero meso 
je najboljše za pripravo določene jedi. 

Pek: ustvarja prijeten vonj v trgovini. Ima spoštljiv odnos 
do svojih izdelkov, je zelo pazljiv in previden. 
Vé, da delo s kruhom ni le služba, je prenašanje naše bogate 
dediščine med množico ljudi. 

Skladiščnik: blago ob pravem času, na pravem mestu in v 
pravi količini. Za to poskrbi skladiščnik.

Razvijaj se v Mercatorju: karierna pot prodajalca 

Kariera v Mercatorju zahteva celega človeka, predanost in močna volja prežemata pravega Mercatorjevca. Mercator pa 
svojim zaposlenim nudi socialno varnost, ki jo dandanes v podjetjih le težko najdemo. Vsega se ne moreš naučiti v šoli, 
zato Mercator svojim zaposlenim omogoča dodatno izobraževanje. Če odličnega delavca še naprej mikajo šolske klopi, 
mu Mercator omogoči tudi šolanje ob delu. 

Kaj bom čez 5, 10, 15 let? Kdor s svojim trudom doseže izjemne rezultate, lahko napreduje na druga delovna mesta:
izmenovodja: skrbi za nemoteno delovanje izmene 
oddelkovodja: usmerja delo v oddelku
namestnik poslovodje: sodeluje pri vodenju trgovine
poslovodja: vodi trgovino

Pošljite nam svojo prijavo. Opišite, kaj znate, kaj si želite, ne pozabite na osnovne podatke, kot so naslov, zaključena iz--
obrazba, kje ste opravljali prakso… Obrnili se bomo na vas, ko bomo imeli prosto delovno mesto. Vaše prijave pričaku--
jemo na naslovu:

Poslovni sistem Mercator d.d.
Kadrovski sektor
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana

9

FRANCI BRBOT
Prodajalec specialist v 
Intersportu

V dvanajstletnem obdobju dela v Mercatorju sem pridobil že veliko izkušenj. 
Zaposlen sem bil v Cash and Carry-u kot prodajalec, v Mercator Centru v Ljubljani 
kot namestnik poslovodje in kot poslovodja v Hura! diskontu v Črnučah. 
Z veseljem sem sodeloval pri odpiranju Mercator centrov v Zagrebu, Beogradu in 
Sarajevu, od koder sem prinesel lepe spomine. Navdušili so me ljudje. Občudoval 
sem njihove navade, način življenja in sproščenost.

Rad se pogovarjam z ljudmi, sem pozitivno usmerjen, prodajalec prodaja s svojimi 
osebnostnimi lastnostmi. Za dobro postrežbo kupcev je ključno tudi dobro 
poznavanje blaga, saj le tako lahko pravilno svetuješ. Včasih si je potrebno vzeti čas 
za kakšen krajši klepet s kupci, saj jim to veliko pomeni. 

Preden se napotim na delo, si pogosto privoščim malce rekreacije, predvsem tek. 
Sicer neizmerno uživam v naravi, rad hodim na sprehode in kolesarim. Šport me 
zanima, kar mi na poklicnem področju zelo koristi. Sproščajo me tudi razna hišna 
opravila, a odkrito povem, da kuhanja ne maram preveč.

Po poklicu sem strojni tehnik, vendar možnosti za zaposlitev v tem poklicu ni bilo. 
Zato sem pričel delati v trgovini in opravil prekvalifikacijo za trgovskega poslovodjo. 
Danes se veselim, da so me okoliščine pripeljale do poklica, o katerem v svojem 
otroštvu nisem nikoli razmišljal.

Cenim pošten odnos in tudi sam se družim s takimi ljudmi. Preprosto začutim jih.       

Mladim svetuje: »Če želite biti uspešni delavci, morate imeti delovne navade, biti 
vestni in imeti odgovornost do dela. Imejte radi svoj poklic.«
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Ujemi svoj poklic v Mercatorju!
Mercator je največje slovensko podjetje. Do tega položaja so podjetje pripeljali zaposleni. Naši prodajalci, 
natakarji, peki, ekonomisti, skladiščniki, tehnologi itd. so temelj našega uspeha. Ravno zaradi njihove energije 
in volje do dela je Mercator nekaj posebnega. V svojih prodajalnah želimo ljudem ponuditi nakupovalno 
doživetje. 

To uresničujemo z barvito množico poklicev:

Prodajalec: ne glede na to, ali vas zanimajo živila, šport, 
oblačila, kozmetika, tehnika, pohištvo…Svoje mesto lahko 
ujamete v Mercatorju, če ste vneti za trdo delo, spontani, a 
odgovorni in se radi pogovarjate z različnimi ljudmi.

Natakar: če znate kavo postreči s sproščenim nasmehom, 
vas pričakujemo v Mercatorju.

Kuhar: ali radi mešate sestavine, pričarate slastne okuse? 
Mercator išče iznajdljive kuharje in kuharice.

Mesar: zrezke, ražnjiče, polpete, čevapčiče pripravljajo 
spretne roke. Mesar v trgovini je zaupanja vredna oseba. 
Kupci se zanesejo nanj, ko potrebujejo namig, kaj naj 
ponudijo obiskom, kako naj pripravijo piknik, katero meso 
je najboljše za pripravo določene jedi. 

Pek: ustvarja prijeten vonj v trgovini. Ima spoštljiv odnos 
do svojih izdelkov, je zelo pazljiv in previden. 
Vé, da delo s kruhom ni le služba, je prenašanje naše bogate 
dediščine med množico ljudi. 

Skladiščnik: blago ob pravem času, na pravem mestu in v 
pravi količini. Za to poskrbi skladiščnik.

Razvijaj se v Mercatorju: karierna pot prodajalca 

Kariera v Mercatorju zahteva celega človeka, predanost in močna volja prežemata pravega Mercatorjevca. Mercator pa 
svojim zaposlenim nudi socialno varnost, ki jo dandanes v podjetjih le težko najdemo. Vsega se ne moreš naučiti v šoli, 
zato Mercator svojim zaposlenim omogoča dodatno izobraževanje. Če odličnega delavca še naprej mikajo šolske klopi, 
mu Mercator omogoči tudi šolanje ob delu. 

Kaj bom čez 5, 10, 15 let? Kdor s svojim trudom doseže izjemne rezultate, lahko napreduje na druga delovna mesta:
izmenovodja: skrbi za nemoteno delovanje izmene 
oddelkovodja: usmerja delo v oddelku
namestnik poslovodje: sodeluje pri vodenju trgovine
poslovodja: vodi trgovino

Pošljite nam svojo prijavo. Opišite, kaj znate, kaj si želite, ne pozabite na osnovne podatke, kot so naslov, zaključena iz--
obrazba, kje ste opravljali prakso… Obrnili se bomo na vas, ko bomo imeli prosto delovno mesto. Vaše prijave pričaku--
jemo na naslovu:

Poslovni sistem Mercator d.d.
Kadrovski sektor
Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana
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FRANCI BRBOT
Prodajalec specialist v 
Intersportu

V dvanajstletnem obdobju dela v Mercatorju sem pridobil že veliko izkušenj. 
Zaposlen sem bil v Cash and Carry-u kot prodajalec, v Mercator Centru v Ljubljani 
kot namestnik poslovodje in kot poslovodja v Hura! diskontu v Črnučah. 
Z veseljem sem sodeloval pri odpiranju Mercator centrov v Zagrebu, Beogradu in 
Sarajevu, od koder sem prinesel lepe spomine. Navdušili so me ljudje. Občudoval 
sem njihove navade, način življenja in sproščenost.

Rad se pogovarjam z ljudmi, sem pozitivno usmerjen, prodajalec prodaja s svojimi 
osebnostnimi lastnostmi. Za dobro postrežbo kupcev je ključno tudi dobro 
poznavanje blaga, saj le tako lahko pravilno svetuješ. Včasih si je potrebno vzeti čas 
za kakšen krajši klepet s kupci, saj jim to veliko pomeni. 

Preden se napotim na delo, si pogosto privoščim malce rekreacije, predvsem tek. 
Sicer neizmerno uživam v naravi, rad hodim na sprehode in kolesarim. Šport me 
zanima, kar mi na poklicnem področju zelo koristi. Sproščajo me tudi razna hišna 
opravila, a odkrito povem, da kuhanja ne maram preveč.

Po poklicu sem strojni tehnik, vendar možnosti za zaposlitev v tem poklicu ni bilo. 
Zato sem pričel delati v trgovini in opravil prekvalifikacijo za trgovskega poslovodjo. 
Danes se veselim, da so me okoliščine pripeljale do poklica, o katerem v svojem 
otroštvu nisem nikoli razmišljal.

Cenim pošten odnos in tudi sam se družim s takimi ljudmi. Preprosto začutim jih.       

Mladim svetuje: »Če želite biti uspešni delavci, morate imeti delovne navade, biti 
vestni in imeti odgovornost do dela. Imejte radi svoj poklic.«
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Privlačni delodajalci
ZGODOVINA BATALJONA

Zgodovina 20. MOTB sega v leto 
1992, ko je bila ustanovljena bojna 
enota moči bataljona, sprva pod 
poveljstvom Zahodnoštajerske 
pokrajine, kasneje je postala del 
82. brigade SV kot njen 1.pehotni 
bataljon, med vojaki poznan kot 
Celjski bataljon.

POSLANSTVO BATALJONA

Bataljon zagotavlja pripravljalnost 
sil za opravljanje nalog v operaci-
jah kriznega odzivanja, opravljanje 
humanitarnih nalog in sodelovanja 
v aktivnostih večnacionalnih sil 
kopenske vojske (MLF).

USPOSABLJANJE

Usposabljanje v bataljonu temelji 
na naslednjih načelih: usposa-
bljanje je odgovornost poveljnikov, 
usposabljanje mora biti strokovno 
načrtovano, smiselno izvedeno in 
usmerjeno k ciljem, ki podpirajo po-
slanstvo enote, usposabljanje mora 
biti realistično, težišče usposabljan-
ja je na urjenju za bojne naloge in 
podpora usposabljanju je kvalitetno 
izobraževanje.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Sami začetki mednarodnega 
sodelovanja segajo v leto 2001, 
ko se 20.MOTB priključi oziroma 
prične delovati v trilateralni brigadi 
MLF ( Multinational Land Forces), 
v kateri so pripadniki italijanske, 
madžarske in slovenske vojske. 
Prva skupna naloga pripadnikov 
MLF, je bila misija na Kosovu leta 
2003.

V letu 2007 zagotavljamo za ob-
dobje šestih mesecev motorizirano 

četo in logistični del za potrebe 
EUBG. Bojno skupino bomo tvorili 
skupaj z madžari in italijani. Krog 
delovanja bojne skupine je 6.000 

km s središčem v Bruslju.

EUFOR - European Forces

Pripadniki bataljona sodelu-
jejo v mirovnih operacijah že od 
časa SFOR-ja. Prva večja enota 

20.MOTB, ki je odšla na misijo, je 
bila 1.MOTČ, ki je sodelovala na 
misiji ALTHEA v BiH pod okriljem 

EUFOR-ja.

ISAF
International Security 

Assistance Forces

Za potrebe ISAF pod okriljem 
zveze NATO, od julija 2005 

zagotavljamo MOTV, ki deluje v za-
hodni provinci Afganistana (Herat) 
skupaj z italijanskimi in španskimi 

enotami.

KFOR - Kosovo Forces

Pripadniki 20.MOTB so prisotni 
tudi na Kosovu, kjer z motorizira-

nim vodom sodelujemo v TF (Task 
Force) Aquila. Vojaki so nastanjeni 

v Peči od novembra 2005. Od 
Oktobra 2006 zagotavljamo motor-

izirano četo.

Pripadnik 20.MOTB od novembra 
2006 sodeluje tudi v “Centru za 
usposabljanje in urjenje iraških 

varnostnih sil” NTM-I (Nato Train-
ing Mission – Iraq) v Al Rustamiya 

v Bagdadu.
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Privlačni delodajalci

NASLOV:
Železarska c. 3, 3220 Štore

TELEFON:
03 78 05 100

Internetna stran:
www.store-steel.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Gorazd Tratnik, pomočnik direktorja

E-naslov kontaktne osebe:
gorazd.tratnik@store-steel.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Univ. dipl. inž. metalurgije
Univ. dipl. inž. strojništva
Strojni tehnik
Tehnik mehatronik
Strojni mehanik
Mehatronik

Področje dejavnosti podjetja:
Proizvajalec paličastega jekla

Splošno o podjetju:
Štore Steel sodi v skupino mini jeklarn, ki izdelujejo jeklo s pretaljevanjem jeklenega odpadka.
Smo proizvajalec jekel, ki deluje predvsem na trgu evropskih proizvajalcev za avtomobilsko industrijo. 
Naš nosilni program so jekla za ploščate vzmeti, ki predstavljajo 60 % naše prodaje, 40% pa so vsa ostala 
jekla, med njimi jekla za kovanje in jekla z izboljšano obdelovalnostjo z blagovno znamko Exem Steel.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 516   
Prihodki 2005: 89 Mio EUR  Prihodki 2006: 95 Mio EUR

Struktura in število sodelavcev:
Stopnja izobrazbe 2005  2006  
 VII in več  7,2%  7,8% 
 VI  3,7%  3,5% 
 V  20,9%  21,6% 

Naša vizija in cilji:
Samostojen, globalno usmerjen proizvajalec jekel po naročilu uporabnikov v tržnih nišah, katerih 
potreb ne morejo zadovoljiti veliki proizvajalci. Ponudnik jekel na trgu Evropske skupnosti in drugih 
držav Evrope, z ambicijami po nastopu na trgih NAFTA in Azije. Partner v poslovno proizvodnih verigah 
dobaviteljev avtomobilske industrije, ki dolgoročno razvojno tehnično sodelujejo. 
Vlagatelj v ljudi, da lahko z znanjem, sposobnostjo in veščinami, brez fizičnih naporov, uresničujejo 
strateške cilje podjetja.

Organizacijska kultura in klima:
V podjetju vzpodbujamo organizacijsko kulturo, ki temelji na usposobljenosti in prilagodljivosti 
zaposlenih. Zagotavljamo odprtost komuniciranja in širok pretok informacij. Odgovor na to, kaj želimo 
postati in kako bomo to dosegli, je zelo dobro poznan širšemu krogu zaposlenih.

Štore Steel d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
- dodatno pokojninsko zavarovanje
- možnosti izobraževanja in napredovanja
- delo v kreativnem okolju
- pošteni medosebni odnosi

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
V podjetju želimo ustvariti vzpodbudno delovno okolje za razvoj, ki naj bi bilo kot neke vrste 
organizirani kaos, v katerem je množica priložnosti za iniciativnost, nove ideje in zamisli. 
Od zaposlenih ne pričakujemo, da že imajo vsa znanja, pač pa dobre sposobnosti učenja in 
dovzetnost za sprejemanje novosti. Najuspešnejši bodo tisti, ki so pripravljeni in sposobni 
povezovati različne in raznovrstne informacije v novo celoto. Zato dajemo poseben pomen 
nenehnemu izobraževanju.
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Privlačni delodajalci

NASLOV:
Ulica Heroja Stariha 24, 8340 Črnomelj

TELEFON:
07/3361100

Internetna stran:
www.danfoss-cmpr.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Suzana Vrtin

E-naslov kontaktne osebe:
suzana.vrtin@danfoss-cmpr.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Zaposlujemo predvsem kandidate 
s strokovno izobrazbo strojne in 
elektro smeri, od IV. do VII. stopnje.

Področje dejavnosti podjetja:
Proizvodnja kompresorjev za hladilno-zamrzovalno tehniko

Splošno o podjetju:
Delujemo od leta 1992 in imamo dve proizvodni hali. Smo del globalnega podjetja Danfoss A/S, 
ustvarjenega s trudom predanih ljudi. Pri proizvodnji izdelkov uporabljamo visoko tehnologijo, istočasno 
pa se zavedamo družbene odgovornosti, ki jo imamo v podjetju do okolja, kjer poslujemo. S stalnimi 
tehnološkimi posodobitvami in razvojem izdelkov sledimo potrebam na trgu, ter s tem ohranjamo 
konkurenčnost. Trenutno naše podjetje predstavlja 4- odstotni delež na svetovnem trgu. Naši kupci so 
proizvajalci gospodinjskih aparatov za hladilno- zamrzovalno tehniko po celem svetu. V lokalnem okolju 
smo kot največji delodajalec med drugim prepoznavni tudi po dobrodelni dejavnosti. 

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 1150   Organiziranost: Del danskega koncerna Danfoss A/S
Delovno okolje: Mednarodno- gospodarstvo Oblika podjetja: Družba z omejeno odgovornostjo  
 
Struktura in število sodelavcev:
Stopnja izobrazbe 2005  2006
 VII in več  38  41
 VI  27  28
 V  206  219

Naša vizija in cilji:
Naša vizija je postati svetovno vodilno podjetje v okviru naše glavne dejavnosti kot zelo ugledno pod-
jetje, katerega cilj je izboljšati kakovost življenja z obvladovanjem naprednih tehnologij v uporabniških 
rešitvah za kupca, s ciljem ustvariti vrednost za vse zainteresirane udeležence. 
Danfoss živi v skladu s svojimi petimi vrednotami, ki se odražajo v naši organizaciji in v zaposlenih:
Naše poslovanje je zaupanje. Smo varna in zanesljiva izbira. Zavzeto razvijamo tehnologije. 
Globalno uvajamo Danfossovo kulturo, pri tem pa podpiramo in spoštujemo lokalne vrednote. 
Smo okoljsko in družbeno odgovorno podjetje. 

Organizacijska kultura in klima:
Rast našega podjetja je odvisna od zadovoljnih in predanih zaposlenih, ki si po najboljših močeh priza-
devajo za doseganje začrtanih ciljev. Cilj razvoja zaposlenih pri Danfossu je ustvarjanje in zagotavljanje 
potrebnih sposobnosti posameznikov ali skupin. V Danfossu vidimo globalizacijo kot priložnost, ki 
nudi veliko možnosti. Odziv na globalizacijo je fleksibilnost in pripravljenost, da se spreminjamo, zato 
se moramo nenehno izboljševati, usposabljati in pridobivati nove veščine. Prav tako veliko pozornosti 
namenjamo izboljševanju naše notranje organiziranosti z namenom, da bi delovali čimbolj racionalno 
in učinkovito. 

Danfoss Compressors d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
Druge ugodnosti:
delo v mednarodnem poslovnem okolju, možnost zaposlitve ali občasnega dela v katerem izmed 
drugih podjetij v okviru koncerna, stalni osebnostni in profesionalni razvoj, dodatno pokojninsko 
zavarovanje, različne športne aktivnosti v okviru našega športnega društva
nagrajevanje inovativnosti skozi sistem koristnih predlogov

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Od zaposlenih pričakujemo pripravljenost delati v mednarodnem podjetju, spoštovanje 
globalnih Danfossovih vrednot z upoštevanjem lokalnih norm in prepričanj ter sledenje viziji 
podjetja. Za nas je pomembno, da imajo naši zaposleni potrebne veščine in znanje, zato morajo 
biti pripravljeni na stalen osebnostni in profesionalni razvoj. Velik pomen pripisujemo tudi 
pripravljenosti zaposlenih prenašati svoje znanje na sodelavce in timskemu delu.

NASLOV:
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

TELEFON:
02 22 00 000

Internetna stran:
http://www.elektro-maribor.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Miroslav Prešern

E-naslov kontaktne osebe:
miroslav.presern@elektro-maribor.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
- univ.el.ing (dipl.el.ing)
- ing. elektroenergetike
- el. tehnik
- elektrodelovodja
- elektromonter
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Privlačni delodajalci

NASLOV:
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

TELEFON:
02 22 00 000

Internetna stran:
http://www.elektro-maribor.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Miroslav Prešern

E-naslov kontaktne osebe:
miroslav.presern@elektro-maribor.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
- univ.el.ing (dipl.el.ing)
- ing. elektroenergetike
- el. tehnik
- elektrodelovodja
- elektromonter

Področje dejavnosti podjetja:
Distribucija električne energije

Splošno o podjetju:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., je del elektroenergetskega 
sistema Republike Slovenije. 

Dejavnost:
- distribucija električne energije
- trgovanje z električno energijo
- proizvodnja električne energije
- splošna gradbena dela, druga gradbena dela…

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 876   Oblika podjetja: Javno podjetje
Organiziranost: Delniška družba  Prihodki 2005: 170 Mio EUR  

Struktura in število sodelavcev:
Stopnja izobrazbe  VII in več VI V
  2005  104 109 204
  2006  117 112 204

Naša vizija in cilji:
-zanesljiva in varna oskrba z električno energijo
-skrb za razvoj omrežja
-konkurenčen nastop na trgu električne energije

Organizacijska kultura in klima:
- letni razvojni pogovori
- merjenje zadovoljstva zaposlenih
- možnost individualnih razgovorov z upravo

ELEKTRO MARIBOR, javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Možnost opravljanja študentske prakse: DA
- usposabljanje in izobraževanje v skladu s planom
- urejeno delovno okolje
- stimulativni plačni sistem

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
- strokovno znanje
- fleksibilnost
- pripadnost
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Privlačni delodajalci

NASLOV:
Prvomajska 37, 5000 NOVA GORICA 

TELEFON:
05 330 71 00

Internetna stran:
www.gostol-gopan.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Zornik Gorazd

E-naslov kontaktne osebe:
zornik.g©gostol-gopan.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
- Strojni inženirji VII. In VI. stopnje 
strokovne izobrazbe za delo v 
konstrukciji, raziskovalnem centru in 
projektivi, ter tehnologiji
- Elektro inženirji VII. In VI. stopnje 
izobrazbe za delo v elektro projektivi
- Živilski in procesni tehnologi za 
delo v projektivi in komerciali 
- Ekonomisti in tehnični kadri VII. 
in VI. stopnje za delo v komer-
ciali, službi nabave in zunanje 
proizvodnje
- Proizvodne delavce V. in IV. stopnje 
( upravljalec CNC strojev, striojni 
mehanik, oblikovalec kovin,….)
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Privlačni delodajalci

NASLOV:
Prvomajska 37, 5000 NOVA GORICA 

TELEFON:
05 330 71 00

Internetna stran:
www.gostol-gopan.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Zornik Gorazd

E-naslov kontaktne osebe:
zornik.g©gostol-gopan.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
- Strojni inženirji VII. In VI. stopnje 
strokovne izobrazbe za delo v 
konstrukciji, raziskovalnem centru in 
projektivi, ter tehnologiji
- Elektro inženirji VII. In VI. stopnje 
izobrazbe za delo v elektro projektivi
- Živilski in procesni tehnologi za 
delo v projektivi in komerciali 
- Ekonomisti in tehnični kadri VII. 
in VI. stopnje za delo v komer-
ciali, službi nabave in zunanje 
proizvodnje
- Proizvodne delavce V. in IV. stopnje 
( upravljalec CNC strojev, striojni 
mehanik, oblikovalec kovin,….)

Področje dejavnosti podjetja:
Strojegradnja - Proizvodnja strojev in linij za pekarne ter drugi namenski stroji

Splošno o podjetju:
Podjetje GOSTOL – GOPAN d.o.o. je bilo ustanovljeno že leta 1947 in je danes eno izmed svetovno 
poznanih in renomiranih podjetij na področju proizvodnje strojev za potrebe prehrambene in procesne 
industrije. Glavna dejavnost podjetja je izdelovanje posameznih strojev in proizvodnih linij za peko 
kruha v malih, srednjih in velikih industrijskih pekarnah. Poleg tržno proizvodne funkcije v klasičnem 
smislu podjetje trži povsem samostojno tudi tehnološke projekte, ponuja različne tehnologije pečenja, 
nudi šolanje tujih kadrov, proizvodne linije montira in spušča v pogon. Vzporedno širi podjetje Program 
Procesna oprema, ki proizvaja in trži vse vrste mešalnikov in gnetilnikov primernih za industrijsko 
uporabo v različnih industrijskih vejah. Vsi stroji so namenski in razviti po zahtevah posameznega kupca. 
V zadnjih letih razvija opremo tudi za farmacevtsko branžo in industrijo praškastih barv. 

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 280    Delovno okolje: Podjetniško 
Oblika podjetja: d.o.o.

Struktura in število sodelavcev:
Stopnja izobrazbe 2005  2006  
 VII in več  40  48
 VI  21  22
 V  61  69

Naša vizija in cilji:
Podjetje GOSTOL – GOPAN d.o.o izdeluje in uspešno trži cenovno dostopno in kakovostno opremo ter 
celovite tehnološke rešitve za pekarsko in procesno industrijo. Svojim domačim in tujim kupcem nudimo 
vse potrebne informacije pri izbiri pravilne opreme in zagotavljanju najsodobnejše in najoptimalnejše 
opreme. Projektiramo, razvijamo in izdelujemo kvalitetna postrojenja za pekarsko industrijo.  
Dobavljamo standardne stroje in opremo po naročilu, načrtujemo in opremljamo celotne pekarne.  
Podjetje odlikujejo zlasti lastni razvoj, kakovost opreme in storitev, uveljavljena blagovna znamka ter 
zaupanje pri kupcih. Želimo biti svetovno znan dobavitelj pekarskih strojev in pekarskih linij, na področju 
procesne industrije pa se želimo uveljaviti zlasti na področju farmacije. 

Organizacijska kultura in klima:
Ena izmed prioritetnih nalog v podjetju je tudi stalna skrb za zaposlene. Svojim delavcem podjetje nudi 
raznovrstne možnosti udejstvovanja in dokazovanja. Potrebe in želje zaposlenih se evidentirajo pri 
letnih razgovorih, oblike izobraževanja se prilagajajo potrebam podjetja in posameznikom. Zaposleni se 
lahko udejstvujejo tudi v posameznih sekcijah Športnega društva, podjetje je sponzor številnim drugim 
športnim in kulturnim prireditvam. 

GOSTOL – GOPAN d.o.o. NOVA GORICA

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
- Osebna kariera z možnostjo napredovanja in stimulativnim plačilom, - Permanentno 
izobraževanje, - Možnost potovanj v tujino, - Delo primerno pričakovanjem posameznika, 
- Teamsko delo z možnostjo individualnega dokazovanja, - Dodatno pokojninsko zavarovanje in 
ostala kritna zavarovanja za posamezna delovna mesta

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Želimo si sodelavce, ki se bodo pripravljeni vključiti v teamsko delo ter bodo želeli dokazovati 
svojo strokovnost in pripravljenost za nadgrajevanje svojega znanja. Zaželeni so iznajdljivi in 
vztrajni sodelavci, ki bodo znali svoje znanje prenesti v prakso ter svoje osebne ambicije uskladiti 
s cilji podjetja. 
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Privlačni delodajalci

NASLOV:
Cigaletova ulica 10, Ljubljana

TELEFON:
01/234-1950

Internetna stran:
http://www.gvo.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Helena Jakič

E-naslov kontaktne osebe:
helena.jakic@telekom.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
- elektrikarji,
- elektrotehniki,
- elektrotehniki telekomunikacij

Področje dejavnosti podjetja:
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok

Splošno o podjetju:
Smo vodilni izvajalec na področju gradnje in vzdrževanja telekomunikacijskih kabelskih omrežij v 
Sloveniji z vzpostavljenim in vzdrževanim sistemom vodenja kakovosti, ki ustreza zahtevam standarda 
ISO 9001:2000.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 450   Delovno okolje: Slovenija
Organiziranost: Uprava, Operativna enota Gradnje, Enota komerciale in marketinga, Projektivni biro
Oblika podjetja: Družba z omejeno odgovornostjo
Prihodki 2006: 34,6 Mio EUR  Pričakovani prihodki 2007: 33 Mio EUR

Struktura in število sodelavcev: 
Stopnja izobrazbe 2005  2006  Povprečna neto plača/EUR
 VII in več  17  21 1778
 VI  28  30 1150
 V  139  139                               937

Naša vizija in cilji:
Naše poslanstvo je ostati vodilni izvajalec del na področju gradnje in vzdrževanja telekomunikacijskih 
kabelskih omrežij v Sloveniji. Poslovne partnerje zadovoljujemo z visoko kakovostnimi storitvami, 
lastnikom ustvarjamo dobiček, zaposlenim pa zagotavljamo socialno varnost in prijazno delovno okolje. 
V okviru Skupine Telekom izvajamo vsa dela gradnje in vzdrževanja kabelskih omrežij.

Organizacijska kultura in klima:
Uspeh podjetja je odvisen od znanja in odgovornosti vsakega zaposlenega, zato v družbi skušamo 
ustvarjati okolje, ki spodbuja strokovno in osebnostno rast zaposlenih. V družbi vsako leto izvajamo 
merjenje organizacijske klime in zadovoljstva SiOK.

GVO,
Gradnja in vzdrževanje telekomunikacijskih kabelskih omrežij, d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: Omogočamo študij ob delu ter druge oblike usposabljanja in 
izobraževanja
Možnost opravljanja študentske prakse: DA

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Znanje, odgovornost do dela, inovativnost in samoiniciativnost, pripadnost

www.hidria.si

Priložnost za zaposlitev v druž-
bah korporacije Hidria ponu-
jamo mladim ambicioznim, 
kreativnim in odgovornim po-
sameznikom, ki imajo radi 
izzive ter želijo delati v ustvar-
jalnem in prijetnem delovnem 
okolju.

Hidria se osredotoča na razvoj, 
proizvodnjo in trženje sistemov 
in komponent za klimatizacijo, 
gretje in hlajenje, avtomobilsko 
industrijo ter program elektri-
čnih ročnih orodij.

Svet 
priložnosti

Hidria d.o.o.
Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana

Podružnica:
Sp. Kanomlja 23, 5281 Sp. Idrija

info@hidria.si
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www.hidria.si

Priložnost za zaposlitev v druž-
bah korporacije Hidria ponu-
jamo mladim ambicioznim, 
kreativnim in odgovornim po-
sameznikom, ki imajo radi 
izzive ter želijo delati v ustvar-
jalnem in prijetnem delovnem 
okolju.

Hidria se osredotoča na razvoj, 
proizvodnjo in trženje sistemov 
in komponent za klimatizacijo, 
gretje in hlajenje, avtomobilsko 
industrijo ter program elektri-
čnih ročnih orodij.

Svet 
priložnosti

Hidria d.o.o.
Nazorjeva 6, 1000 Ljubljana

Podružnica:
Sp. Kanomlja 23, 5281 Sp. Idrija

info@hidria.si
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NASLOV:
ŽAGARSKA UL. 5, 1291 ŠKOFLJICA

TELEFON:
00 386 1 36 01 208

Internetna stran:
www.hoja.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Sonja Goršič

E-naslov kontaktne osebe:
sonja.gorsic@hoja.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Gradbeniki od IV. do VII. stopnje
Lesarji od IV. do VII. stopnje
Strojni ključavničar IV. stopnje

Področje dejavnosti podjetja:
Stavbno mizarstvo

Splošno o podjetju:
HOJA, d.d podjetje, ki izdeluje lesene lepljene konstrukcije. Smo edini v Sloveniji, ki izdelujemo tudi 
lesene ločne /krive/ lepljene nosilce in imamo za to pridobljeno A licenco Otto Graf inštituta iz Stutt-
garta. Ravni in ločni nosilci so razpona do 40m, ti pa se lahko sestavijo in je možen razpon do 100m. 
Uporabljajo se za gradnjo športnih dvoran, bazenov, cerkva, mostov, skratka povsod tam, kjer se zahteva 
estetski izgled objekta in povečana ognjevarnost konstrukcije.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 60   Delovno okolje: Nova proizvodna hala  
Oblika podjetja: Delniška družba  

Naša vizija in cilji:
Povečanje proizvodnje, povečanje kakovosti izdelkov, povečan izvoz na tuje trge, še posebej na države 
bivše Jugoslavije.

Organizacijska kultura in klima:
Spodbujamo fleksibilnost in inovativnost, delo v sproščenem dinamičnem okolju, kjer zaposleni 
ustvarjajo in sodelujejo pri uresničevanju skupnih ciljev podjetja. V naši organizaciji skrbimo za osebni 
razvoj zaposlenih in medsebojno spoštovanje. Skupaj oblikujemo okolje, ki spodbuja razvoj podjetja, 
možnosti za napredovanje in nagrajevanje zaposlenih, obenem pa stremimo k odličnosti in visoki 
kakovosti naših izdelkov in storitev.

HOJA, lepljene konstrukcije in žaga, d.d.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: Da, za stopnje od IV do VI za pridobitev višje izobrazbe v stroki. 
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
• Skupinsko delo v kreativnem okolju, z možnostjo individualnega dokazovanja;
• Nagrajevanje uspehov posameznikov;
• Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih in sistematična skrb za varnost in zdravje 
zaposlenih pri delu.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Poleg strokovnega znanja in usposobljenosti za delo pričakujemo visoko raven komunikativnosti 
s potencialnimi kupci, samoiniciativnost, fleksibilnost, kreativnost, zagnanost in pozitivno 
naravnanost ter korektnost do sodelavcev.

NASLOV:
Obala 33, 6320 Portorož

TELEFON:
05 692 90 72

Internetna stran:
www.lifeclass.net

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Barbara Kožar

E-naslov kontaktne osebe:
Barbara.kozar@lifeclass.net 

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
V našem podjetju iščemo predvsem 
gostinske (natakarji, kuharji) in 
hotelirske (receptorji) profile, ki 
imajo ustrezno izobrazbo, znanje 
tujih jezikov ter voljo in željo po 
delu. Od njih pričakujemo pozitivno 
naravnanost, prilagodljivost, samoi-
niciativnost, korektnost, željo po 
dodatnem izobraževanju in timskem 
delu ter lojalnost do podjetja.
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NASLOV:
Obala 33, 6320 Portorož

TELEFON:
05 692 90 72

Internetna stran:
www.lifeclass.net

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Barbara Kožar

E-naslov kontaktne osebe:
Barbara.kozar@lifeclass.net 

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
V našem podjetju iščemo predvsem 
gostinske (natakarji, kuharji) in 
hotelirske (receptorji) profile, ki 
imajo ustrezno izobrazbo, znanje 
tujih jezikov ter voljo in željo po 
delu. Od njih pričakujemo pozitivno 
naravnanost, prilagodljivost, samoi-
niciativnost, korektnost, željo po 
dodatnem izobraževanju in timskem 
delu ter lojalnost do podjetja.

Področje dejavnosti podjetja:
Hoteli, turizem

Splošno o podjetju:
V središču Portoroža, v centru živahnega dogajanja in neposredni bližini morja se nahaja LifeClass Hotels 
Et Resorts z udobno, visoko kakovstno namestitvijo, vrhunsko gastronomijo, prvovrstno kongresno 
dejavnostjo ter izvrstno in raznoliko ponudbo wellness storitev.
V izgradnji je tudi starosta slovenskih hotelov, stari hotela Palace, ki bo zaživel v vsem svojem 5* de luxe 
sijaju v letu 2008.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 550   Organiziranost: d.d.
Oblika podjetja: d.d.   

Struktura in število sodelavcev:
Stopnja izobrazbe  2006
 VII in več  61
 VI  21
 V  193

Naša vizija in cilji:
Naša vizija je postati vodilna hotelska veriga z vrhunsko ponudbo v Sloveniji.

Organizacijska kultura in klima:
Pozitivna naravnanost, težnja k izpopolnjevanju posameznikov znanj, pot do uspeha, stimulacija 
prizadevnosti ter uspešnosti na podlagi rezultatov dela.
Samo zadovolni delavci so lahko ključ do uspeha dobrega podjetja.

Istrabenz turizem d.d.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
- delo v hotelih najvišje kategorije, 
- možnosti napredovanj, izobraževanj ter osebnostnega razvoja vsakega posameznika
- možnost štipendiranja deficitarnih kadrov (natakar, kuhar, gostinski tehnik).
- preventivni zdravstveni pegledi ter skrb za varnost in zdravje zaposlenih pri delu
- možnost počitniških izmenjav.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
V našem podjetju iščemo predvsem gostinske (natakarji, kuharji) in hotelirske (receptorji) profile, 
ki imajo ustrezno izobrazbo, znanje tujih jezikov ter voljo in željo po delu. Od njih pričakujemo 
pozitivno naravnanost, prilagodljivost, samoiniciativnost, korektnost, željo po dodatnem 
izobraževanju in lojalnost do podjetja.
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NASLOV:
Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana

TELEFON:
01/5842200

Internetna stran:
www.aquafil.com

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Kadrovska služba

E-naslov kontaktne osebe:
info.julon@aquafil.com

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Iščemo tako začetnike kot tudi 
strokovnjake na naslednji področjih 
za delo v proizvodnem procesu in 
vzdrževanju strojev in naprav:
• Inženirje s področja kemije, tekstila 
in strojništva;
• Elektronike, električarje;
• Mehanike;
• Strojne tehnike.

Področje dejavnosti podjetja:
Kemija, tekstil – proizvodnja poliamidnih vlaken in polimerov

Splošno o podjetju:
Julon d.d. Ljubljana je družba v večinski lasti italijanskega lastnika Gruppo Bonazzi, s povezanimi 
družbami v Sloveniji (Celje, Senožeče) in na Hrvaškem ter z matičnim podjetjem Aquafil v Italiji. Racio-
nalnost gospodarjenja in poslovanja je prva prioriteta, ustvarjalnost prepletena z izkušnjami in skrb za 
zaposlene pa nas vodi k boljši prihodnosti. Celovit pristop, prilagodljivost in globalna usmerjenost so 
naša sredstva za doseganje začrtanih ciljev. Zelo smo ponosni na naše izdelke, ki se med drugim najdejo 
v vrhunskih oblačilih za prosti čas in šport vseh najbolj uveljavljenih blagovnih znamk, kot tudi v napre-
dnih vojaških oblačilih ter v dekorativnih oblogah najbolj priznanih avtomobilskih znamk.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 532   Delovno okolje: Proizvodno podjetje  
Prihodki 2006: 149 Mio EUR  Oblika podjetja: Delniška družba   

Struktura in število sodelavcev:  Stopnja izobrazbe 2006  
   VII in več   38 
   VI   3
   V   116

Naša vizija in cilji:
Vizija podjetja Julon d.d. Ljubljana je skupaj z divizijo Aquafil postati vodilno evropsko mednarodno 
podjetje na področju polimerov in vlaken ter postati pomemben igralec na trgih Daljnega vzhoda in 
Amerike.

Organizacijska kultura in klima:
V podjetju se zavedamo, da so zaposleni vir uspeha celotnega podjetja, zato ustvarjamo okolje, ki spod-
buja tako osebni kot tudi razvoj celotnega podjetja ter napredovanje in zadovoljstvo vseh zaposlenih v 
družbi. Skupaj z zaposlenimi tudi načrtujemo njihove kariere in jih nagrajujemo za dosežene rezultate.

JULON D.D. LJUBLJANA

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
Druge ugodnosti:
• Stalno vključevanje zaposlenih v programe usposabljanja za učinkovito opravljanje dela ter 
razvoj kariere (tuji jeziki, strokovna izobraževanja,...);
• Skupinsko delo v kreativnem okolju;
• Nagrajevanje uspehov posameznikov;
• Preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih in sistematična skrb za varnost in zdravje 
zaposlenih pri delu.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Uspešno poslovanje podjetja v mednarodnem konkurenčnem okolju lahko zagotavljajo le 
strokovni in prilagodljivi zaposleni; od vseh sodelavcev pričakujemo pripravljenost za teamsko 
delo, ustvarjalnost, sposobnost realizacije zastavljenih ciljev in optimizem. Poleg ustreznega 
strokovnega znanja pričakujemo od zaposlenih pripravljenost na stalno učenje.

NASLOV:
LESKOŠKOVA 2

TELEFON:
01 5843 402

Internetna stran:
www.kia.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Jožica Škulj

E-naslov kontaktne osebe:
js@kmag.net
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NASLOV:
LESKOŠKOVA 2

TELEFON:
01 5843 402

Internetna stran:
www.kia.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Jožica Škulj

E-naslov kontaktne osebe:
js@kmag.net

Področje dejavnosti podjetja:
Zastopstvo in prodaja ter servisiranje vozil

Splošno o podjetju:
Kia Motors Adria Group d.d. se je od majhnega podjetja s 3 zaposlenimi v februarju 1994 pa do danes 
razvila v srednje veliko podjetje, ki zaposluje več kot 50 ljudi in je podprto z mrežo pooblaščenih proda-
jalcev in serviserjev po vsej Sloveniji. Od začetka pa do danes je beležila nenehni vzpon, kar dokazuje, da 
je blagovna znamka Kia osvojila in prepričala slovenske voznike in voznice.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 53   Oblika podjetja: delniška družba 

Struktura in število sodelavcev:
Stopnja izobrazbe 2005  2006  
 VII in več 5  6
 VI 2  2
 V 19  24 

Naša vizija in cilji:
V prihodnjih letih namerava Kia še bolj okrepiti svoje konkurenčne in tržne zmogljivosti.

Organizacijska kultura in klima:
Zaposlenim se želimo čimbolj približati in spoznati njihove želje in potrebe, saj lahko edino tako skupaj 
dosežemo zastavljene poslovne cilje, ob tem pa želimo, da se vsak zaposleni dobro počuti v našem 
delovnem okolju.

KMAG, Kia Motors Adria Group, zastopstvo d.d.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Kot podjetje, ki se ukvarja z prodajo vozil, prodajo nadomestnih delov in opreme, servisiranjem 
in vzdrževanjem vozil ter lastnim marketinškim in informacijskim oddelkom se lahko pohvalimo 
z dinamičnim in raznovrstnim delom ter z pretežno mladim teamom sodelavcev, možnostjo 
nadaljnjega izobraževanja, napredovanja in stimulativnega nagrajevanja.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Do novih sodelavcev smo odprti, upoštevamo njihove predloge in načrte, od njih pa pričakujemo 
samoiniciativnost, marljivost, kreativnost, komunikativnost ter pripravljenost na nadaljnja 
izobraževanja in izpopolnjevanja.
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NASLOV:
Kolodvorska ulica 1, 6210 Sežana

Internetna stran:
www.kraskizidar.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Ksenija Mozetič

E-naslov kontaktne osebe:
ksenija.mozetic@kraskizidar.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Profili gradbene stroke; zidarji, 
tesarji, slikopleskarji, gradbeni delo-
vodje, gradbeni inženirji, arhitekti. 
Profili kovinarske stroke: 
ključavničarji, strojni tehniki, inženirji 
strojništva.
Profili elektro stroke: elektrikarji.
Profili lesarske stroke: mizarji.

Zaposlitev omogočamo glede na 
potrebe delovnega procesa tudi 
visoko izobraženim kadrom različnih 
profilov (ekonomisti, informatiki, 
gospodarski inženirji ...)

Področje dejavnosti podjetja:
gradbeništvo, proizvodnja, inženiring

Splošno o podjetju:
Smo slovensko gradbeno podjetje z dolgoletno tradicijo, z visoko kakovostjo izvedenih gradenj in 
vedno širšim spektrom dejavnosti. Ukvarjamo se z visokimi in nizkimi gradnjami, z inženiringom, od 
izdelave projektno tehnične dokumentacije, pridobivanje uporabnih dovoljenj do končne izgradnje 
in vzdrževanja objektov s proizvodnjo gradbenega materiala in različnih proizvodov s področja 
gradbeništva. Z visokim strokovnim znanjem, s kakovostjo zgrajenih objektov in storitev ter svojo 
usmeritvijo k investitorju in kupcem zagotavljamo domišljene in celovite rešitve in ustvarjamo zavest o 
kulturi oblikovanja prostora in bivanja v regiji in v širšem slovenskem prostoru.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 500   Organiziranost: delniška družba 
Prihodki 2006: 67,5 Mio EUR  Oblika podjetja: delniška družba   
Pričakovani prihodki 2007: 79 Mio EUR

Struktura in število sodelavcev:
Stopnja izobrazbe 2006 
 VII in več  46
 VI  25
 V  105

Naša vizija in cilji:
Naše poslanstvo je, da z visokim strokovnim znanjem svojih zaposlenih, s kakovostjo zgrajenih objektov 
in storitev ter svojo usmeritvijo k investitorjem in kupcem zagotavljamo domišljene in celovite rešitve, ki 
bodo kupcem in nam v ponos.

Organizacijska kultura in klima:
V podjetju združujemo ljudi iz različnih koncev naše države in izven meja, ljudi z različnimi kulturami 
in razmišljanji, ki ustvarjajo in sodelujejo pri uresničevanju skupnih ciljev podjetja in s tem oblikujejo 
skupno prihodnost in lojalnost do podjetja. Zaposleni smo zavezani k odličnosti na vseh področjih 
–od visoke kvalitete gradenj,ki jih izvajamo ,do visoke kakovosti storitev ,ki jih zagotavljamo. Življenje 
s podjetjem se ne zaključuje z iztekom delovnega časa.Podjetje podpira številne športne in druge 
aktivnosti,s katerimi se zaposleni ukvarjajo v prostem času. V podjetju kot celoti je pomemben delavec 
kot posameznik. 

Kraški zidar d.d., 
podjetje za gradbeništvo,inženiring in proizvodnjo

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Podpora izobraževanju : štipendije, pokrivanje stroškov dijaških domov, delovna in počitniška 
praksa, strokovna izobraževanja

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Sposobnosti, veselje in ustrezne kompetence za opravljanje dela, pripravljenost za pridobivanje 
novih znanj, samoiniciativnost, korektnost do sodelavcev in podjetja.
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V instalacijskem podjetju 
KOVINOTEHNA MKI d.o.o. 
iz Novega mesta že šest 
desetletij nadgrajujemo 
znanja in razvijamo 
dejavnosti na našem 
področju. 

Izvajamo vse vrste instalacij 
na področju vodovoda, 
ogrevanja, prezračevanja in 
elektrike. 

Dela izvajamo v tehnološko 
najzahtevnejših objektih. 
Izvajanje strokovno tako 
zahtevnih nalog nam 
omogoča predpriprava 
v sodobno opremljenih 
delavnicah na površini 
3.000 m2, lastna logistika 
in strokovne službe, ki 
spremljajo montažo. 18 % 
200-članskega kolektiva 
predstavlja višje in visoko 
izobražen strokovni kader, ki 
deluje na organizaciji dela, 
tehnologiji, projektiranju, 
meritvah, zagonih in drugih 
pred in po-prodajnih 
storitvah. 

Ponosni smo na prehojeno 
pot, izkušnje so naše 
zaveznice, vendar NAŠA 
PRIHODNOST JE V GLAVAH 
USTVARJALNIH LJUDI

Več o nas si lahko preberete 
na spletni strani 
www.kovinotehna-mki.si

Za informacije o zaposlitvi se 
lahko kadarkoli obrnete na 
splošno službo na
tel. 07/ 393 23 24. 

Prirocnik DIJAK TISK.indd   87 5.4.2007   23:18:53



88

Privlačni delodajalci

NASLOV:
Industrijska c. 2, 6230 Postojna

TELEFON:
05 72 83 866

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Matej Mihelj

E-naslov kontaktne osebe:
matej.mihelj@liv.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
V. , VI, VII stopnja tehnične smeri 
– tehnologi, konstruktorji, kontrol-
orji,… 
V., VI., VII. stopnja ekonomske 
smeri – komercialisti, prodajniki, 
tržniki,…

Splošno o podjetju:
Smo podjetje s 160 zaposlenimi s sedežem v Postojni in letnim obsegom prodaje 14 milijonov EUR. 
Proizvodni program družbe obsega: transportna kolesa, samokolnice in tehnične proizvode iz kovin. 
S svojimi izdelki smo prisotni v 25 državah. Naša družba posluje skladno z zahtevami mednarodnih 
standardov ISO 9001 in ISO 14001. 
Naš najpomembnejši program predstavljajo transportna kolesa.
Imamo preko 1600 različnih kombinacij koles in vsa se vrtijo v zadovoljstvo milijonov zvestih 
uporabnikov po vsem svetu.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 160   Organiziranost: d.o.o. 
Delovno okolje: Podjetniško   Prihodki 2005: 13.5 Mio EUR
Oblika podjetja: d.o.o.    Prihodki 2006: 14.2 Mio EUR

Struktura in število sodelavcev:
Stopnja izobrazbe 2005  2006  
 VII in več 11 13
 VI  8  8
 V  27  33

Naša vizija in cilji:
Naša VIZIJA je postati eden izmed VODILNIH EVROPSKIH PONUDNIKOV transportnih koles. 

Organizacijska kultura in klima:
Delo v sproščenem dinamičnem okolju, ki ponuja dobro osnovo za napredovnje ter osebnostni razvoj .

LIV KOLESA d.o.o., Postojna

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
Možnost nadaljnega šolanja: tuji jeziki, strokovna izobraževanja, podiplomski študij…
Možnost opravljanja študentske prakse

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Od zaposlenih pričakujemo pripravljenost na timsko delo, strokovnost in željo po nadgrajevanju 
znanja.

NASLOV:
Želodnik 19, 1233 Dob

TELEFON:
01 724 00 00

Internetna stran:
www.roltek.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Gita Kosec

E-naslov kontaktne osebe:
info@roltek.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Tehnične srednje in višje šole 
(strojna, elektro, gradbeništvo)
Ekonomska srednja in višja šola
Ekonomska visoka, s tehnično 
podlago ( srednjo šolo)
Triletni programi elektro in strojne 
smeri
Ambiciozni sodelavci, ki si želijo 
več in pridno delati, so vedno 
dobrodošli.
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Privlačni delodajalci

NASLOV:
Želodnik 19, 1233 Dob

TELEFON:
01 724 00 00

Internetna stran:
www.roltek.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Gita Kosec

E-naslov kontaktne osebe:
info@roltek.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Tehnične srednje in višje šole 
(strojna, elektro, gradbeništvo)
Ekonomska srednja in višja šola
Ekonomska visoka, s tehnično 
podlago ( srednjo šolo)
Triletni programi elektro in strojne 
smeri
Ambiciozni sodelavci, ki si želijo 
več in pridno delati, so vedno 
dobrodošli.

Področje dejavnosti podjetja:
Izdelava rolet in garažnih vrat. Kompletiranje programa z ostalimi senčili.

Splošno o podjetju:
Podjetje ROLTEK, rolete-rolo vrata je eno izmed vodilnih podjetij v Sloveniji, ki se strokovno ukvarja z 
izdelavo in razvojem visokokvalitetnih rolet in senčil po meri.
S svojimi enotami v Avstriji in na Hrvaškem zadovoljuje zahtevne kupce tudi izven meja.
Je hitro rastoče podjetje, ki s sodelavci sledijo jasni viziji in ciljem Roltek-a.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih:50    Delovno okolje: Podjetniško
Organiziranost: d.o.o.   Oblika podjetja: d.o.o.
Pričakovani prihodki 2007: +10%

Struktura in število sodelavcev:
Stopnja izobrazbe   VII in več  VI V
 2005    4 13
 2006  3 6 15

Naša vizija in cilji:
Podjetje ROLTEK je podjetje, ki želi s svojimi izdelki in storitvami zadovoljiti še tako zahtevnega kupca. 
Visokokvalitetne rolete, garažna vrata in ostala senčila naj bi zasenčila slovenska, sr.-evropska in 
balkanska okna.
Zaposlovati ljudi, ki znajo razumeti in spoštovati vizijo in cilje podjetja, ki temeljijo na stalnem strokov-
nem napredovanju in pozitivih medosebnih odnosih.

Organizacijska kultura in klima:
Ustvarjamo organizacijsko kulturo z vrednotami, ki nam zagotavljajo učinkovite odnose med sodelavci 
kot tudi našimi strankami. 

Roltek d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: Da
Možnost opravljanja študentske prakse: Da
- delo v prijetnem okolju
- dinamično delo
- skrb za medsebojna druženja 
- varna zaposlitev 
- vključitev v kolektivno prostovoljno zavarovanje
- možnost napredovanja

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Vsakdo, ki se zanima za delo v Rolteku, je seznanjen, da je odnos do strank in izpolnjevanje 
obljubljenega osnovna naloga zaposlenih. 
Od zaposlenih pričakujemo da razumejo in sprejemajo vizijo in cilje podjetja Roltek. Gojiti morajo 
veselje do dela, odgovornost in strokovnost na svojem področju ter slediti fleksibilnosti ki jo hitro 
rastoče podjetje narekuje.
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Privlačni delodajalci

NASLOV:
Letališka 26, 1000 Ljubljana

TELEFON:
01/58 44 400

Internetna stran:
www.spar.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Helena Šubelj

E-naslov kontaktne osebe:
kadri@spar.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
- prodajalci
- mesarji
- peki
- kuharji
- poslovodje
- ekonomisti
- informatiki

NASLOV:
Agrokombinatska cesta 61, 1000 
Ljubljana

TELEFON:
520 53 44

Internetna stran:
www.vogel-noot.com

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Jasna Rebernjak

E-naslov kontaktne osebe:
jasna.rebernjak@vogel-noot.com

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
- strojni tehniki
- grafični tehniki
- oblikovalci kovin
- grafičarji

Področje dejavnosti podjetja:
Proizvodnja embalaže iz bele pločevine 

Splošno o podjetju:
Smo podjetje z tradicijo. Razvijamo, proizvajamo in tržimo raznovrstno kovinsko embalažo in pokrove že 
86 let. V letu 2006 smo postali del skupine Vogel & Noot, ki združuje devet podjetij v sedmih evropskih 
državah. Podjetje je kadrovsko prestrukturirano, sodobno organizirano in tehnološko posodobljeno. 

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 178   Organiziranost: programska
Delovno okolje: proizvodnja  Prihodki 2006: 19,4 Mio EUR
Oblika podjetja: delniška družba  Pričakovani prihodki 2007: 19,6 Mio EUR

Struktura in število sodelavcev: 
Stopnja izobrazbe                          III IV V
 2006    2  48 30
 2007   2  40 28

Naša vizija in cilji:
Izdelujemo lepo embalažo vrhunske kakovosti, zagotavljamo zanesljivo oskrbo porabnikov ter varnost 
potrošnikov. S svojim znanjem in izkušnjami želimo postati najboljše podjetje v skupini ter baza za 
prodor trženja in mednarodno širitev na vzhod. 

Organizacijska kultura in klima:
Temeljne vrednote naše poslovne kulture:
- zadovoljstvo poslovnih partnerjev, 
- znanje in ustvarjalnost, timsko delo,
- usmerjenost k ciljem, pripadnost podjetju,
- razvijanje dobrih poslovnih odnosov s krepitvijo zaupanja in medsebojnih partnerstev

SATURNUS – VOGEL & NOOT d.d. 

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
Druge ugodnosti:
- možnost pridobivanja mednarodnih izkušenj
- vzpostavljen sistem napredovanj
- dodatno pokojninsko zavarovanje
- varnost zaposlitve

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
- motiviranost za delo
- pripadnost podjetju
- vztrajnost
- fleksibilnost
- samoiniciativnost
- pripravljenost za pridobivanje dodatnih znanj
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Privlačni delodajalci

NASLOV:
Letališka 26, 1000 Ljubljana

TELEFON:
01/58 44 400

Internetna stran:
www.spar.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Helena Šubelj

E-naslov kontaktne osebe:
kadri@spar.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
- prodajalci
- mesarji
- peki
- kuharji
- poslovodje
- ekonomisti
- informatiki

Področje dejavnosti podjetja:
trgovina

Splošno o podjetju:
Spar Slovenija d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s trgovsko dejavnostjo. Je del trgovske verige Spar, ki ima 
sedež na Nizozemskem in je s svojimi trgovinami prisotna že v več kot 34 državah sveta. V več kot 15 
letih delovanja, je podjetje Spar Slovenija odprlo skupaj že 63 poslovalnic po vsej Sloveniji, od tega 54 
trgovin Spar in 9 megamarketov Interspar, ki jih dnevno obišče preko 100 000 ljudi. Podjetje spada med 
največje slovenske zaposlovalce, po velikosti tržnega deleža pa se uvršča na drugo mesto med trgovci v 
Sloveniji. V prihodnje načrtuje še razširitev svojega poslovanja.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 3392   Delovno okolje: Slovenija
Organiziranost: trgovina   Oblika podjetja: d.o.o.
Prihodki 2005: 452 Mio EUR  Prihodki 2006: 513 Mio EUR

Struktura in število sodelavcev: Stopnja izobrazbe  VII in več  VI V
   2005   73  35 951
   2006   77  37 1030

Naša vizija in cilji:
Podjetje Spar Slovenija bo s pomočjo visoko strokovnega in razvojno naravnanega dela še razširilo in 
utrdilo svoj položaj na slovenskem trgu. V prihodnje bomo še naprej širili in posodabljali svojo mrežo 
trgovin po Sloveniji, saj si prizadevamo biti najboljši in najkonkurenčnejši v svoji panogi.
Rast naše družbe bo temeljila na inovativnosti, napredku in zadovoljevanju potreb različnih segmentov 
kupcev. Še naprej želimo ostati, utrjevati in širiti svojo prepoznavnost kot cenovno ugoden ponudnik 
kakovostnih izdelkov in storitev. Svojim kupcem nudimo prijazno postrežbo, veliko izbiro svežih izdelkov, 
širok izbor izdelkov priznanih znamk in slovenskih proizvajalcev. Velik poudarek dajemo visoki kakovosti 
vseh ponujenih izdelkov. 
Ustvarjamo prijetne delovne razmere za svoje zaposlene, ki predstavljajo s svojo pripadnostjo našo 
največjo vrednost.
Trgovine Spar in megamarketi Interspar svojim kupcem ponujajo še:

- stalno akcijsko ponudbo 
- širok in kakovosten izbor izdelkov lastne trgovinske znamke Spar

Organizacijska kultura in klima:
Naša konkurenčna prednost so ljudje, zato v Sparu Slovenija posvečamo veliko pozornosti organizacijski 
kulturi in klimi v podjetju. Prijetno delovno okolje, odprtost za nove izzive, spodbujanje k inovativnosti, 
optimizmu in dobri volji, je privlačno za zaposlene. Naše zaposlene v veliki meri odlikuje visoka motivi-
ranost in zavzetost za delo. Vse to se pozitivno odraža tudi v odnosu s poslovnimi partnerji in kupci.

Spar Slovenija d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja:  
Perspektivnemu kadru omogočamo glede na potrebe nadaljevanje šolanja 
Možnost opravljanja študentske prakse:  
Dijakom in študentom omogočamo opravljanje študijske prakse. 

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Cenimo delo in prispevek vsakega posameznega sodelavca, zato od novih sodelavcev pričakujemo 
odlično opravljanje svojega dela, lastno iniciativo in angažiranje, učinkovitost in kreativnost, 
hitrost in fleksibilnost, poštenost in doslednost, zanesljivost, sposobnost timskega dela.
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Privlačni delodajalci

NASLOV:
Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje

TELEFON:
07 3460 229

Internetna stran:
www.trimo.si 

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Marta Strmec

E-naslov kontaktne osebe:
marta.strmec@trimo.si 

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Glede na dejavnost, ki jo opravljamo 
najdejo pri nas priložnost zaposlitve 
predvsem tehnični poklici.
 V proizvodnih programih in na 
montaži zaposlujemo stro-
jne in gradbene tehnike, 
elektrotehnike-elektronike, 
mehatronike, ključavničarje, 
obdelovalce kovin, kleparje in 
monterje.

Področje dejavnosti podjetja:
Inženiring in proizvodnja montažnih objektov

Splošno o podjetju:
Inženiring in proizvodnja montažnih objektov. Proizvodni programi podjetja so jeklene montažne 
zgradbe, strehe in fasade (ognjevarni paneli, profilirana pločevina, novi modularni sistemi fasad ), 
jeklene konstrukcije, protihrupni sistemi in kontejnerji.

Statistika o podjetju:
Delovno okolje: mednarodno - gospodarstvo
Organiziranost: domače podjetje  Oblika podjetja: delniška družba
Prihodki 2006: 174 Mio EUR  Pričakovani prihodki 2007: 183 Mio EUR

Struktura in število sodelavcev: Stopnja izobrazbe
    VII in več  VI  V  I- IV
      2006 192 49 142 164
      2007 227 59 152 169

Naša vizija in cilji:
TRIMO, d.d., je vodilno slovensko podjetje na področju ognjevarnih panelov za strehe in fasade ter proiz-
vajalec montažnih jeklenih zgradb. Podjetje ima lasten razvoj proizvodov, tehnologij in materialov 
ter močno projektantsko ekipo. Vizijo podjetja postati vodilni evropski ponudnik celovitih rešitev na 
področju jeklenih zgradb počasi preraščamo in se v tem trenutku spogledujemo z izzivi širjenja na druge 
kontinente. Našo tržno mrežo širimo tudi s prenosom tehnologij. Podjetje v zadnjih letih izvaža v več 
kot 45 držav in na mednarodnih trgih posluje preko 30 prodajnih mest, ki so organizirana kot podjetja, 
predstavništva in zastopništva.

Organizacijska kultura in klima:
V organizacijski kulturi ustvarjamo vzdušje sodelovanja in doseganja ravnovesja med zaposlenimi, 
kupci, delničarji in okoljem. Razumemo težave in spodbujamo spremembe. Razvijamo inovativno in ra-
dostno organizacijo, kjer bodo zaposleni lahko uresničevali svoje karierne sanje in cilje podjetja. Želimo 
biti prepoznavni po kakovosti in profesionalnosti na vseh področjih poslovanja. 
Ponosni smo na to, da smo Trimo.
Vsako leto merimo organizacijsko klimo in zadovoljstvo zaposlenih po metodi SiOK. Naši rezultati so 
nad slovenskim povprečjem in vsako leto jih na podlagi predstavitev zaposlenim in izpolnjevanjem 
dogovorjenih ukrepov izboljšujemo.

TRIMO, d.d.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: Da, v skladu s potrebami podjetja in kariernimi cilji posameznika.
Možnost opravljanja študentske prakse: Da
Soudeležba pri dodatnem pokojninskem zavarovanju. Delo v kreativnem okolju. Stalno 
izobraževanje ter strokovna in osebna rast.
Možnost dela v tujini pri projektih prenosa tehnologij.
Napredovanje v skladu z rezultati.Dinamično delo v timih in projektnih skupinah.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Od zaposlenih pričakujemo, da imajo ambicijo delati v visokotehnološkem podjetju, ki 
se hitro razvija in širi na druge trge. Poleg ustreznega strokovnega znanja pričakujemo od 
zaposlenih pripravljenost na stalno učenje in prilagajanje na spremembe ter spoštovanje 
Trimo standardov in vrednot. Poleg strokovnih kompetenc pričakujemo od zaposlenih, da so 
pozitivno naravnani, inovativni in pripravljeni  delati v timih in projektnih skupinah.

NASLOV:
LITIJSKA CESTA 233,
1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE

TELEFON:
01 527 22 10

Internetna stran:
www.trm-filter.com

Kontaktna oseba za kadrovanje:
g. Peter Tomšič

E-naslov kontaktne osebe:
peter@trm-filter.com

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
- Strojni inženirji (razvoj, projek-
tiranje)
- Prodajni svetovalci
- Strojni in elektro-tehniki, meha-
troniki (montaža in servis filtrirnih 
naprav)
- Proizvodni delavci (lažja kovinar-
ska dela in montaža)
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Privlačni delodajalci

NASLOV:
LITIJSKA CESTA 233,
1261 LJUBLJANA - DOBRUNJE

TELEFON:
01 527 22 10

Internetna stran:
www.trm-filter.com

Kontaktna oseba za kadrovanje:
g. Peter Tomšič

E-naslov kontaktne osebe:
peter@trm-filter.com

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
- Strojni inženirji (razvoj, projek-
tiranje)
- Prodajni svetovalci
- Strojni in elektro-tehniki, meha-
troniki (montaža in servis filtrirnih 
naprav)
- Proizvodni delavci (lažja kovinar-
ska dela in montaža)

Področje dejavnosti podjetja:
Razvoj, proizvodnja in prodaja filtrov ter filtrirnih naprav

Splošno o podjetju:
V podjetju TRM FILTER namenjamo posebno pozornost razvoju, proizvodnji in prodaji odsesovalno-fil-
trirnih naprav. Zavedamo se namreč pomembnosti tega področja tako zaradi zdravja zaposlenih kot tudi 
zaščite okolja. 
Odsesovalno-filtrirne naprave se uporabljajo v:

- farmaciji,
- kemijski industriji,
- prehrambeni industriji,
- kovinsko-predelovani industriji in mnogih drugih.

Temeljimo na maksimalni kakovosti na vseh nivojih poslovanja. To nam omogočajo najnovejša 
tehnologija in najboljši materiali, zagotavljajo pa strokovni in zanesljivi sodelavci. Dokaz kakovosti sta 
tudi pridobljena certifikata ISO 9001 in ISO 14001.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 18   Oblika podjetja: d.o.o.   
Prihodki 2005: 1,05 Mio EUR  Prihodki 2006: 1,2 Mio EUR

Struktura in število sodelavcev:
Stopnja izobrazbe  VII in več  VI V IV
 2005  6% 6% 53% 35%
 2006  17% 6% 50% 27%

Naša vizija in cilji:
Naša vizija je postati eno vodilnih podjetij na področju razvoja in proizvodnje visokokakovostnih in 
tehnološko dovršenih odsesovalno filtrirnih naprav ter reševanja najzahtevnejših ekološko-tehnoloških 
problemov v dejavnosti. 

Organizacijska kultura in klima:
Spodbujamo in želimo:

- samoiniciativnost in iznajdljivost posameznika
- skupinsko delo za doseganje skupno zastavljenih ciljev
- poštenost in pripravljenost na nove izzive
- sproščenost in druženje tudi izven podjetja

TRM FILTER d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Nudimo delo v stimulativnem in razgibanem okolju v podjetju, ki postaja vodilno v svoji 
dejavnosti. Zaposlenim omogočamo osebno in strokovno izobraževanje. Trudimo se za 
sproščeno vzdušje med sodelavci, skupaj iščemo rešitve tudi ob druženjih izven delovnega časa. 
Organiziramo razna športna tekmovanja, izobraževanja, piknike,… 

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Od naših sodelavcev pričakujemo odgovornost, zanesljivost, pozitiven odnos do dela, željo po 
uspehu in osvajanju novih znanj. 
Zaposlujemo sodelavce, ki so pripravljeni s svojim znanjem in trudom prispevati k uspešnosti 
podjetja. Od sodelavcev pričakujemo željo po osebnostnem in poklicnem razvoju. Spodbujamo 
timsko delo in samoiniciativnost.
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Privlačni delodajalci

NASLOV:
SERMIN 7A, 6000 KOPER

TELEFON:
05/6636400

Internetna stran:
www.tt-trgotehna.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Orešnik Roman

E-naslov kontaktne osebe:
info@tt-trgotehna.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
- komercialist,
- mehanik,
- avtoelektričar,
- diagnostik,
- mehatronik

Področje dejavnosti podjetja:
Pooblaščen distributer gospodarskih vozil IVECO, SCAM, specialnih vozil IVECO-ASTRA, nadgradenj 
SCATTOLINI

Splošno o podjetju:
Svojo dejavnost TT-TrgoTehna opravlja v dveh Prodajno servisnih centrih v Ljubljani in Kopru kjer 
nudimo:
- prodajo novih in rabljenih gospodarskih vozil od 2,8 do 72 ton skupne mase;
- servisiranje in popravilo gospodarskih vozil;
- prodajo rezervnih in nadomestnih komponent iz lastne zaloge 11.000 pozicij ;
- prodajo in posredovanje pri prodaji vseh tipov in modelov nadgradenj;
- finančno svetovanje in posredovanje pri nakupu gospodarskih vozil.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 57  
Delovno okolje: prijazno   Prihodki 2005: 18,3 Mio EUR
Oblika podjetja: d.o.o.   Prihodki 2006: 22,1 Mio EUR

Struktura in število sodelavcev:
Stopnja izobrazbe 2005  2006  
 VII in več  3 3 
 VI  3  3 
 V  19  23

Naša vizija in cilji:
Podjetje je bilo ustanovljeno v letu 2002. Opravlja dejavnost prodaje vozil IVECO, SCAM, ASTRA, 
nadgradenj SCATTOLINI ter servisiranje in vzdrževanje tovornih vozil. Svojo dejavnost opravlja v PSC KO-
PER in LJUBLJANA. Poleg tega nudi kapilarnost servisne mreže s pooblaščenimi servisnimi delavnicami 
širom Slovenije.
Poslovna funkcija družbe TT-TrgoTehna je zadovoljiti še tako zahtevne želje in potrebe svojih poslovnih 
partnerjev pri nakupu pravega vozila po sistemu »ključ v roke«, kakor tudi slediti celotni eksploataciji 
le-tega.

Organizacijska kultura in klima:
Dobra organizacijska klima (odnosi med zaposlenimi, med zaposlenimi in vodstvom, delovna orga-
niziranost, pogoji dela,…) in organizacijska kultura.

TT-TRGOTEHNA d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
Delo v dinamičnem delovnem okolju, izpopolnjevanje na strokovnem področju ter stimulativno 
nagrajevanje.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Od novih sodelavcev pričakujemo dinamičnost, samoiniciativo, visoko stopnjo angažiranosti, 
komunikativne in organizacijske sposobnosti in zaželjene delovne izkušnje na področju 
avtostroke.

NASLOV:
Podskrajnik 16, 1380 Cerknica

TELEFON:
01 70 90 450

Internetna stran:
www.ydria-motors.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Sara Čučnik, Tina Menard

E-naslov kontaktne osebe:
sara.cucnik@ydria-motors.si,  
tina.menard@ydria-motors.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Strojni tehniki, elektrotehniki, 
strojni inženirji, univerziteni 
diplomiranji inženirji strojništva in 
univerzitetni diplomirani inženirji 
elektrotehnike.
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Privlačni delodajalci

NASLOV:
Podskrajnik 16, 1380 Cerknica

TELEFON:
01 70 90 450

Internetna stran:
www.ydria-motors.si

Kontaktna oseba za kadrovanje:
Sara Čučnik, Tina Menard

E-naslov kontaktne osebe:
sara.cucnik@ydria-motors.si,  
tina.menard@ydria-motors.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Strojni tehniki, elektrotehniki, 
strojni inženirji, univerziteni 
diplomiranji inženirji strojništva in 
univerzitetni diplomirani inženirji 
elektrotehnike.

Področje dejavnosti podjetja:
Proizvodnja elektromotorjev

Splošno o podjetju:
Ydria Motors d.o.o. je vodilni proizvajalec malih elektromotorjev za belo tehniko v 100% nemški lasti 
ebm papst-a, ki ima razvejano svetovno mrežo. Končni izdelki se vgrajujejo v najrazličnejše aplikacije za 
belo tehniko kot so pralni stroji, sušilni stroji, hladnilniki ter pečice. Poleg tega se naši izdelki vgrajujejo v 
medicinsko tehniko, oljne gorilce, grafoskope in prezračevalne naprave. Svoje izdelke prodajamo tako na 
domačem kot tujem trgu (95% izvoza).

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 500   Delovno okolje: proizvodnja
Organiziranost: Funkcijska organiziranost Oblika podjetja: Družba z omejeno odgovornostjo
Prihodki 2005: 33,5 Mio EUR  Prihodki 2006: 44,6 Mio EUR

Struktura in število sodelavcev: 
Stopnja izobrazbe  VII in več  VI V
2006  10  8 59

Naša vizija in cilji:
Vizija družbe je postavitev centra za proizvodnjo motorjev in ventilatorjev, pa tudi njihovih sklopov za 
belo tehniko za celoten sistem ebm papst na lokaciji v Podskrajniku. Podjetje je usmerjeno v zagotavl-
janje zadovoljstva kupcev in lastnikov ter odgovorno ravnanje do družbe in okolice za pozitiven vpliv na 
uspešnost in razvoj družbe.
V podjetju Ydria Motors poleg nenehnega vlaganja v razvoj ter posodabljanje proizvodnje, namenjamo 
prav posebno pozornost optimizaciji poslovnih tokov, izobraževanju zaposlenih ter njihovi učinkovitosti 
ter ureditvi ergonomskih delovnih mest. Poleg tega je skrb usmerjena tudi na zadovoljstvo zaposlenih in 
usklajevanju družinskega in poklicnega življenja.

Organizacijska kultura in klima:
Spodbujamo fleksibilnost in inovativnost, medsebojno spoštovanje, osebni razvoj zaposlenih, usk-
lajevanje družinskih in poklicnih obveznosti.

Ydria Motors proizvodnja elektromotorjev d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko
Možnost opravljanja študentske prakse: Da

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Fleksibilnost, veliko mero samostojnosti in iniciativnosti, visoko stopnjo motiviranosti in 
pripravljenosti na stalno učenje in razvoj.
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Privlačni delodajalci

NASLOV:
Prijateljeva cesta 11, 8 210 TREBNJE
TELEFON:
07/ 3481 612
Internetna stran:
www.akripol.si
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Mojca GORIŠEK
E-naslov kontaktne osebe:
mojca.gorisek@akripol.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
VII. stopnja: kemija, kemijska tehnologija, 
strojništvo, gradbeništvo, ekonomija 
VI. stopnja: strojništvo 
V. stopnja: kemija, strojništvo, lesarstvo 
IV. stopnja: delo v proizvodnji

Področje dejavnosti podjetja:
Proizvodnja in predelava polimerov

Splošno o podjetju:
AKRIPOL, d.d. Trebnje, uspešno podjetje z dolgoletno tradicijo pri proizvodnji in predelavi litega akrilnega stekla in 
drugih polimerov. Sinonim za naše podjetje je paleta produktov pod mednarodno znanimi blagovnimi znamkami: 
Aglas, Alux in Novilon. Prepoznavni smo po visoki kakovosti, fleksibilnosti, trajnostnemu razvoju in mednarodni 
orientiranosti. 

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 175  Organiziranost: domače podjetje 
Oblika podjetja: d.d.   

Struktura in število sodelavcev: Stopnja izobrazbe  VII in več VI V
   2005 13% 2,4%  18% 
   2006 14% 5% 20%

AKRIPOL, d.d. Trebnje

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: V skladu s potrebami delodajalca in kariernimi cilji posameznika 
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
- zaposlitev v rastočem, stabilnem in mednarodno orientiranem podjetju, - permanentno izobraževanje, 
- napredovanje v skladu z rezultati, - strokovno in osebno napredovanje, - dodatno pokojninsko zavarovanje

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Od novih sodelavcev za proizvodnjo pričakujemo pozitiven in odgovoren odnos do dela in sodelavcev ter 
pripravljenost permanentnega usposabljanja v okviru potreb za delo.
Od sodelavcev za strokovne in podporne službe v podjetju pa pričakujemo visoko motiviranost, samostojnost, 
odgovornost, ambicioznost ter pripravljenost permanentnega usposabljanja. 

NASLOV:
Pod Jelšami 10, 1290 Grosuplje
TELEFON:
01 781 8210
Internetna stran:
www.avtek.teknoxgroup.com
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Nataša Dagarin
E-naslov kontaktne osebe:
career@avtek-doo.com

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
avtomehaniki, avtoelektričarji, strojni 
tehniki, ing.strojništva, ing. metalurgije

Področje dejavnosti podjetja:
prodaja in servisiranje gradbene mehanizacije 

Splošno o podjetju:
CATERPILLAR Inc. je največji in najuglednejši proizvajalec gradbene mehanizacije in dieselskih motorjev na svetu. 
Legendarna produktivnost in zanesljivost strojev in motorjev kombinirana z neprekosljivimi poprodajnimi storitvami, 
ki so merilo tudi izven te industrije, zagotavljajo našim strankam konkurenčno najnižje stroške na enoto dela, ki 
ga opravljajo. Zaposleni v AVTEKU smo ponosni, da lahko vse to ponujamo pod istimi standardi tudi v Sloveniji, kar 
zagotavlja našim strankam izjemno poslovno stabilnost.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 30  Organiziranost: matrična
Oblika podjetja: d.o.o.

AVTEK d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
stalno in obsežno funkcionalno izobraževanje, stik z svetovnim tehnološkim vrhom, vrhunska delovna 
oprema, korektni delovni pogoji, izjemen sistem napredovanja in nagrajevanja po učinku

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
zagnanost, voljo do učenja, pripadnost blagovni znamki, željo po zadovoljitvi potreb stranke 

Privlačni delodajalci

NASLOV:
Kosovelova cesta 2, 1290 Grosuplje
TELEFON:
01/7866 010
Internetna stran:
www.belimed.si & www.belimed.com
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Klavdija Hrovat
E-naslov kontaktne osebe:
klavdija.hrovat@belimed.si 

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
STROJNI in ELEKTRO INŽENIRJI, VI. ali VII. st. 
razvojni / elektro projektanti 
STROJNI in ELEKTRO TEHNIKI, V. st. 
tehnologi, skladiščniki / serviserji, monterji
OBDELOVALCI, OBLIKOVALCI KOVIN, III. ali IV. st. 
varilci, brusilci, oblikovalci kovin, monterji 
EKONOMISTI V., VI. ali VII. st. 
komercialni, nabavni referenti, knjigovodje

NASLOV:
Lava 42, 3000 Celje
TELEFON:
0342 66 182
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Vodja kadrovsko izobraževalne službe
E-naslov kontaktne osebe:
ljubica.percic@cm-celje.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Gradbeništvo – visoke in nizke gradnje

Prirocnik DIJAK TISK.indd   96 5.4.2007   23:19:01



97

Privlačni delodajalci

NASLOV:
Kosovelova cesta 2, 1290 Grosuplje
TELEFON:
01/7866 010
Internetna stran:
www.belimed.si & www.belimed.com
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Klavdija Hrovat
E-naslov kontaktne osebe:
klavdija.hrovat@belimed.si 

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
STROJNI in ELEKTRO INŽENIRJI, VI. ali VII. st. 
razvojni / elektro projektanti 
STROJNI in ELEKTRO TEHNIKI, V. st. 
tehnologi, skladiščniki / serviserji, monterji
OBDELOVALCI, OBLIKOVALCI KOVIN, III. ali IV. st. 
varilci, brusilci, oblikovalci kovin, monterji 
EKONOMISTI V., VI. ali VII. st. 
komercialni, nabavni referenti, knjigovodje

Splošno o podjetju:
BELIMED d.o.o. je družba v mednarodni skupini Belimed-Gruppe za razvoj, proizvodnjo in prodajo pomivalnih strojev 
in sistemov za področja farmacije, medicine in laboratorijev. 
Prodajamo tudi izdelke Belimed Gruppe – sterilizatorje, večje termodezinfektorje in pomivalno-dezinfekcijska 
sredstva.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 70  Oblika podjetja: d.o.o.

BELIMED pomivalni sistemi d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA 
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
- karierno priložnost v kreativnem in dinamičen timu ter modernem delovnem okolju, - stimulativen osebni 
dohodek z možnostjo nagrajevanja, - možnost napredovanja,
- možnost dodatnega strokovnega usposabljanja v mednarodnem okolju

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
- ustrezno formalno izobrazbo, - specifična znanja in spretnosti glede na določena delovna mesta 
- znanje angleškega ali/in nemškega jezika, - obvladovanje računalniških sistemov
- kreativnost in inovativnost, - obvladovanje sprememb, - strateško razmišljanje
- sposobnost timskega dela in samostojnega odločanja, - natančnost in komunikativnost, - osebni izgled

NASLOV:
Lava 42, 3000 Celje
TELEFON:
0342 66 182
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Vodja kadrovsko izobraževalne službe
E-naslov kontaktne osebe:
ljubica.percic@cm-celje.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Gradbeništvo – visoke in nizke gradnje

Področje dejavnosti podjetja:
gradbena

Splošno o podjetju:
Družba Ceste mostovi Celje na domačem trgu in v tujini nastopa kot gradbena družba s popolno ponudbo in hkrati kot 
specializirani izvajalec izgradnje avtocest in ostale cestne mreže. Naročnikom lahko ponudimo kakovostno gradnjo 
raznovrstnih objektov: cest, mostov, viaduktov, šol, stanovanjskih sosesk, komunalnih, športnih in drugih objektov. 
Kot gradbena družba smo zrasli iz več kot štiridesetletne tradicije izvajalca raznovrstnih, zahtevnih gradbeniških 
projektov. Izgrajeni objekti in objekti v gradnji so naš ponos in referenca. Potrjujejo našo kakovost, poslovno 
uspešnost in težnjo k poslovni odličnosti. So rezultat dolgoletne premišljene poslovne politike, ki si je prizadevala za 
povečanje konkurenčnosti in za stalno gospodarsko rast. Pri načrtovanju in gradnji upoštevamo zahteve standardov 
ISO 9001:2000 in 14001. 

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 468  Organiziranost: Projektna
Delovno okolje: Slovenija  Oblika podjetja: Delniška družba

Struktura in število sodelavcev: Stopnja izobrazbe 2005  2006  Povprečna neto plača/EUR
   VII in več  20 40 833
   VI   28 750
   V    80 666

Ceste Mostovi Celje, d.d.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA 
Možnost opravljanja študentske prakse: DA

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Kreativnost, inovativnost, prijazen odnos do sodelavcev in strank, ambicioznost.

Privlačni delodajalci
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NASLOV:
Begunje 1, Begunje na Gorenjskem
TELEFON:
04/53-51-100
Internetna stran:
www.marche-international.com
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Andreja Rekar
E-naslov kontaktne osebe:
andreja.rekar@elan.si

PROFILI, KI NAJDEJO PRILOŽNOST PRI NAS:
Mizarji – izdelovalci notranjega interierja plovil; Mizarji – monterji interierja v plovilih ter monterji dekorativnih oblog palubnih površin; Operaterji računalniško 
krmiljenih strojev za obdelavo lesa ter narez poliestrskih ojačitev; Ličarji – možnost zaposlitve na področjih nanosov zaščitno-dekorativnih slojev oziroma zaposlitve na 
delih finalizacije ter sanacijskih postopkov pri obdelavi poliestra, površinske obdelave modelov ter osnovnih orodij v proizvodnji; mehaniki – področja vgradnje motorjev, 
instalacijskega sistema ter sistemov krmiljenja plovil; mehaniki – standardizirana ter inovativna dela na področju vgradnje palubne opreme ter zastekljevanju plovil;
modelni mizarji, mizarji – atraktivno delo pri modeliranju novo-nastajajočih produktov!

Področje dejavnosti podjetja:
Navtika

Splošno o podjetju:
Elan Marine d.o.o. je mednarodno podjetje, ki proizvaja jadrnice in motorne čolne višjega in srednjega razreda, ki so 
plod domačega znanja in inovacij. Napredna tehnologija nam omogoča ekološko varno okolje tako za naše zaposlene 
kakor tudi neposredno okolico. 
Prihodnost si predstavljamo v pozicioniranju blagovne znamke Elan višje z vstopom na tržišče dolžinsko večjih plovil 
in višjega cenovnega razreda.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 350  Organiziranost: Gospodarska
Oblika podjetja: d.o.o.  Delovno okolje: Dinamično
Prihodki 2005: 35,4 Mio EUR   Prihodki 2006: 31,6 Mio EUR 

Struktura in število sodelavcev: 
Stopnja izobrazbe VII in več VI V
 2005 13 8 190 
 2006 18 9 202

ELAN Marine d.o.o.

NASLOV:
Koroška cesta 53c, 4000 Kranj
TELEFON:
04 238 10 28
Internetna stran:
www.iss.si
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Andreja Frantar
E-naslov kontaktne osebe:
andreja.frantar@iss.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
- kovinarska stroka (IV. – VII. st.)
- lesna stroka (IV. in V. st.)
- elektro stroka (IV. – VII. st.)
- gradbena stroka (IV. – VII. st.)
- ekonomska stroka (IV. – VII. st.)
- medicinska stroka
- drugi profili, z možnostjo prekvalifikacije 
v podjetju

Področje dejavnosti podjetja:
Agencija za zaposlovanje

Splošno o podjetju:
Agencija za zaposlovanje I.S.S. d.o.o. je podjetje s tradicijo agencijskega zaposlovanja v Sloveniji, ki nam jo zagotavlja 
slovenska finančna podlaga. To nam omogoča poglobljeno poznavanje potreb iskalcev zaposlitve. Naša dejavnost je 
posredovanje zaposlitev in posredovanje dela našim strankam, kar nam omogoča Koncesijska pogodba, sklenjena z 
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 250  Organiziranost: 2 poslovni enoti
Delovno okolje: EU  Prihodki 2005: 1,98 Mio EUR
Oblika podjetja: d.o.o.  Prihodki 2006: 2,09 Mio EUR 

I.S.S. d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
Smo agencija za zaposlovanje in za naše stranke iščemo ustrezne kandidate za zapolnitev njihovih potreb po 
kadrih. Tako delojemalcem omogočimo: - trajen in brezplačen vpis v bazo iskalcev zaposlitve, - raznovrstne 
možnosti zaposlitve, - dostop do prostih delovnih mest, ki niso objavljena v medijih, - socialna varnost in 
redno izplačilo dohodka, - možnost kontinuitete delovnega razmerja pri različnih delodajalcih

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Novi sodelavci v podjetje vedno prinašajo nove ideje in pristope k delu, zato zelo cenimo inovativnost in 
samoiniciativnost, saj le-to povečuje konkurenčnost podjetja. Ob tem pričakujemo resen in odgovoren pristop 
k delu, znanje in okvirno poznavanje področja dela.

NASLOV:
CESTA NA POLANE 50, SEŽANA
TELEFON:
05/7311557
Internetna stran:
www.imas.si
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Mojca Ujčič Kaluža
E-naslov kontaktne osebe:
mojca@imas.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Orodjar, strugar, rezkalec, strojni tehnik, 
ing. strojništva, dipl. ing. strojništva

NASLOV:
Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica
TELEFON:
02 80 50 320
Internetna stran:
www.impol-inotechna.si
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Polona Strašek Borko
E-naslov kontaktne osebe:
polonasb@impol-inotechna.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Zaradi specifične proizvodnje in izdelave 
individualnih proizvodov so pri nas 
zaželeno vsi poklici iz kovinarske in strojne 
smeri: ključavničar, mehanih, obdelovalec 
kovin, strojni mehanih, preoblikovalec 
in spajalec kovin, strojni tehnik, konstr. 
ključavničar, varilski tehnik, oblikovalec 
kovin, strugar, brusilec, orodjar
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NASLOV:
CESTA NA POLANE 50, SEŽANA
TELEFON:
05/7311557
Internetna stran:
www.imas.si
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Mojca Ujčič Kaluža
E-naslov kontaktne osebe:
mojca@imas.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Orodjar, strugar, rezkalec, strojni tehnik, 
ing. strojništva, dipl. ing. strojništva

Splošno o podjetju:
Projektiramo in izdelujemo orodja, strojne dele, podsklope strojev pa tudi stroje v celoti. Ker gre za unikatno proiz-
vodnjo, predstavlja pri naših izdelkih največjo vrednost znanje in vloženo delo. Proizvajamo izključno po naročilu za 
znanega kupca. Poudarek je na izdelavi orodij za brizganje termoplastov ter za tlačni liv aluminija. 

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 35
Oblika podjetja: d.o.o.

IMAS d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
nagrajevanje uspešnosti in kreativnosti, možnost napredovanj, stalno vključevanje zaposlenih v programe 
usposabljanja za učinkovito opravljanje dela ter razvoj kariere, možnost nadaljnjega šolanja, skrb za družbeni 
standard zaposlenih (obdarovanje otrok zaposlenih ob Novem letu, možnost opravljanja študijskih praks ali 
poletnega dela otrok zaposlenih, razna družabna srečanja zaposlenih, itd)

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
voljo do dela, sposobnost realizacije zastavljenih ciljev, optimizem in pozitivno naravnanost, 
samoiniciativnost, prodornost, strokovnost, zanesljivost

NASLOV:
Partizanska 38, 2310 Slovenska Bistrica
TELEFON:
02 80 50 320
Internetna stran:
www.impol-inotechna.si
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Polona Strašek Borko
E-naslov kontaktne osebe:
polonasb@impol-inotechna.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Zaradi specifične proizvodnje in izdelave 
individualnih proizvodov so pri nas 
zaželeno vsi poklici iz kovinarske in strojne 
smeri: ključavničar, mehanih, obdelovalec 
kovin, strojni mehanih, preoblikovalec 
in spajalec kovin, strojni tehnik, konstr. 
ključavničar, varilski tehnik, oblikovalec 
kovin, strugar, brusilec, orodjar

Področje dejavnosti podjetja:
Strojegradnja 29.560 

Splošno o podjetju:
Impol Inotechna je uveljavljeno podjetje za proizvodnjo investicijske opreme z industrijsko tradicijo, ki sega v leto 
1825. Usposobljeni smo za izdelavo vseh vrst peči za toplotno obdelavo aluminija, izdelavo konstrukcij in montažo 
lastnih ali izdelkov drugih naročnikov.
Kot podjetje, ki že tri desetletja večino svoje proizvodnje izvaža na zahtevne trge Evropske unije, smo zavezani 
neprestanemu izboljševanju kakovosti naših izdelkov, montaže in storitev...

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 93   Oblika podjetja: d.o.o.
Prihodki 2005: 4,7 Mio EUR   Prihodki 2006: 5,0 Mio EUR

Struktura in število sodelavcev: Stopnja izobrazbe VII in več VI V
  2005  9 5 18 
  2006  9 6 24
  Povprečna neto plača/EUR 1200 800 600

IMPOL-INOTECHNA d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
Pridobivanje novih znanj in izkušenj. Možnost napredovanja v organizacijski hierarhiji v vertikalni ali 
horizontalni strukturi. 

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Od novih sodelavcev pričakujemo predvsem veselje do kovinarskega poklica in do dela v kovinarski stroki, ki 
je pri nas vedno zanimivo, dinamično in daje izjemno širino znanja.
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NASLOV:
Litostrojska 42, 1000 Ljubljana
TELEFON:
01/513-13-10
Internetna stran:
www.litostroj-pts.si
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Barbara Repenšek
E-naslov kontaktne osebe:
barbara.repensek@litostroj-pts.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Strojni inženirji, elektro inženiriji, strojni 
tehniki, elektrotehniki, mehatronik, strojni 
mehanik, obdelovalec kovin, elektrikar-
elektronik.

Področje dejavnosti podjetja:
Kovinska industrija – splošna mehanična dela

Splošno o podjetju:
Smo podjetje, ki izvaja popravila strojev in naprav v kovinski in livarski industriji, industrijske selitve in izvajamo 
plinsko sevalno ogrevanje. V zadnjem letu smo razvili proizvod dozirnih peči za aluminij in sodelujemo pri izdelavi 
linij za peskanje.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 53  Organiziranost: Funkcijska organiziranost
Delovno okolje: proizvodnja  Prihodki 2006: 2,4 Mio EUR
Oblika podjetja: d.o.o.  Pričakovani prihodki 2007: 2,5 Mio EUR

Struktura in število sodelavcev: Stopnja izobrazbe  VII in več VI V
   2006  2 5 15
   2007  2 5 16

Litostroj PTS d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
Nudimo delo v okolju, ki nudi možnost nadaljnjega izpopolnjevanja, stimulativno plačilo, po uspešno 
opravljeni poskusni dobi možnost stalne zaposlitve. 

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Fleksibilnost, veliko mero samostojnosti in iniciativnosti, željo po razgibanem delu v proizvodnji in na terenu., 
visoko stopnjo motiviranosti in pripravljenosti na stalno učenje in razvoj.

NASLOV:
Notranjska cesta 71, 1370 Logatec
TELEFON:
01/75 08 410
Internetna stran:
www.marche-international.com
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Joža Jurca
E-naslov kontaktne osebe:
joza.jurca@petrol.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Kuhar, natakar, gostinski tehnik, trgovec

Področje dejavnosti podjetja:
Gostinstvo in turizem

Splošno o podjetju:
Marche gostinstvo d.o.o. je podjetje, ki v svojih restavracijah in bifejih ob slovenskih avtocestah ponuja preizkušeno in 
moderno gastronomsko ponudbo, zasnovano na konceptu »švicarske kakovosti«. Sveži izdelki, prijazno osebje, hitra 
in kakovostna postrežba ter vrsta dodatnih storitev, kot npr. prostor za nego dojenčkov, otroška igrala, internet, lepo 
urejene sanitarije, prometne informacije, so zaščitni znak Marche-ja.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 188  Organiziranost: V mešani lasti
Oblika podjetja: d.o.o.
Prihodki 2005: 8,5 Mio EUR   Prihodki 2006: 9,5 Mio EUR 

Struktura in število sodelavcev: Stopnja izobrazbe VII in več VI V
   2005 3 7 166 
   2006 3 6 179

MARCHE GOSTINSTVO d.o.o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: Interno izobraževanje doma in v tujini 
Možnost opravljanja študentske prakse: DA

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Veselje do dela v gostinstvu, komunikativnost, veselje do timskega dela, stabilnost, sposobnost razvoja.

NASLOV:
Na žago 6, 8351 Straža
TELEFON:
07 38 48 200
Internetna stran:
www.Novoles.si
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Jasna Cepić/Jasna Šiška
E-naslov kontaktne osebe:
jasna.cepic@novoles.si, jasna.siska@novoles.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Mizarji,
Lesni tehniki
Inženirji lesarstva

NASLOV:
SLOMŠKOV TRG 10, 2500 MARIBOR
TELEFON:
02/44 92 512
Internetna stran:
www.posta.si
Kontaktna oseba za kadrovanje:
MATEJ DOMJO
E-naslov kontaktne osebe:
matej.domjo@posta.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Dinamika zagotavljanja kadrovskih virov 
se v Pošti Slovenije usklajuje s potrebami 
poslovanja. Z rastjo ponudbe in potrošnje 
poštnih storitev se pojavljajo kadrovske 
potrebe predvsem za delo pismonoš, ki 
opravljajo delovne naloge na področju 
dostave poštnih pošiljk.
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NASLOV:
Na žago 6, 8351 Straža
TELEFON:
07 38 48 200
Internetna stran:
www.Novoles.si
Kontaktna oseba za kadrovanje:
Jasna Cepić/Jasna Šiška
E-naslov kontaktne osebe:
jasna.cepic@novoles.si, jasna.siska@novoles.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Mizarji,
Lesni tehniki
Inženirji lesarstva

Področje dejavnosti podjetja:
Lesna industrija

Splošno o podjetju:
Skupin Novoles sodi med večja podjetja v slovenski lesni panogi. Temeljna cilja skupine Novoles sta: 
trgu ponuditi vse za bivalne prostore in opremo le teh: stavbno pohištvo, obloge, parket, lesene strope, 
pohištvo ter inženering hotelov, restavracij, pisarn, itd. in postati najboljši v svoji panogi. Zavedamo se, da so za 
dosego cilja ključni kadri, zato slednjim posvečamo izjemno pozornost.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 900  Organiziranost: 4 podjetja v skupini
Delovno okolje: Dolenjska  Prihodki 2005: 7 mil. SIT
Oblika podjetja: d.d.  Prihodki 2006: 7 mil. SIT

Struktura in število sodelavcev:
Stopnja izobrazbe 2005 2006  
 VII in več  39 39
 VI  28 29 
 V  153 150

NOVOLES, lesna industrija d.d.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
Nudimo možnost opravljanja delovne prakse na vseh ravneh izobraževanja

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Samostojnost, samoiniciativnost, željo po izobraževanju, pripadnost

NASLOV:
SLOMŠKOV TRG 10, 2500 MARIBOR
TELEFON:
02/44 92 512
Internetna stran:
www.posta.si
Kontaktna oseba za kadrovanje:
MATEJ DOMJO
E-naslov kontaktne osebe:
matej.domjo@posta.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Dinamika zagotavljanja kadrovskih virov 
se v Pošti Slovenije usklajuje s potrebami 
poslovanja. Z rastjo ponudbe in potrošnje 
poštnih storitev se pojavljajo kadrovske 
potrebe predvsem za delo pismonoš, ki 
opravljajo delovne naloge na področju 
dostave poštnih pošiljk.

Področje dejavnosti podjetja:
Pošta Slovenije je vodilni sistem v državi na področju izvajanja poštnih storitev. Ima dobro razpršeno logistično mrežo 
in ponuja širok spekter poštnih storitev, od prenosa poštnih pošiljk do denarnega poslovanja.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 6723  Organiziranost: Strokovne službe družbe in 9 poslovnih enot
Oblika podjetja: d.o.o.   

Struktura in število sodelavcev:
Stopnja izobrazbe 2005  2006  
 VII in več  252  259
 VI  432  436
 V  1991  2059

POŠTA SLOVENIJE, d. o. o.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Za opravljanje dela pismonoše so primerni mladi, dinamični in komunikativni posamezniki, ki imajo smisel 
za delo z ljudmi, sposobnost za organizacijo lastnega dela in prevzemanje odgovornosti zanj. Pismonoša 
ne raznaša zgolj pisem in letakov, kot je splošno sprejeta zunanja podoba tega poklica. Njegovo delo je 
odgovorno in zahteva določeno znanje za pravilno vročanje pošiljk, vključuje poslovanje z denarjem in stik 
s strankami ter dobro fizično kondicijo. Hkrati pa to delo ponuja veliko razgibanosti in aktivnosti na terenu, 
zato je primerno zlasti za posameznike, ki se želijo izogniti statičnemu, sedečemu in monotonemu delu v 
okviru svoje prihodnje poklicne kariere. 
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NASLOV:
 KRANJ, Škofjeloška c. 6
TELEFON:
 04/20-77-107
Internetna stran:
 www.sava-tires.si
Kontaktna oseba za kadrovanje:
 Apolonija Šimnovec
E-naslov kontaktne osebe:
 apolonija_simnovec@goodyear.com

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Iščemo strojne tehnike in kandidate s 
poklicno izobrazbo kovinarske ali druge 
ustrezne smeri

Področje dejavnosti podjetja:
Proizvodnja pnevmatik in trženje

Splošno o podjetju:
Sava Tires d.o.o.,podjetje koncerna Goodyear v Sloveniji
Sava Tires je pričela poslovati 1. julija 1998 in je v 100-odstotni lasti koncerna Goodyear. Proizvajajo in tržijo 
avtoplašče za osebna, poltovorna in tovorna vozila, za poljedeljske, industrijske in gradbene stroje, motoplašče in 
avtozračnice blagovnih znamk Goodyear, Dunlop, Sava, Fulda in Debica. Sava Tires je ena od najuspešnejših tovarn 
koncerna Goodyear. Izvozijo preko 90 odstotkov proizvedenih avtoplaščev: največji delež v evropske države, četrtino 
pa na tržišča Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore ter Makedonije.
Goodyear je največji proizvajalec pnevmatik na svetu, s sedežem v Akronu, Ohio, ZDA. Proizvaja pnevmatike, 
gumeno-tehnične izdelke in kemikalije v več kot 80 tovarnah v 28 državah. Prodajne organizacije ima v skoraj vseh 
državah sveta. Po vsem svetu zaposluje več kot 80.000 sodelavcev.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 1558  Organiziranost: V mešani lasti Oblika podjetja: d.o.o.

SAVA TIRES d. o. o.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: Po dogovoru 
Možnost opravljanja študentske prakse: DA

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
Za upravljanje sodobnih CNC strojev potrebujemo natančne in zanesljive sodelavce, ki bodo vestno opravljali 
svoje delo v treh izmenah z menjalnim ritmom prostih dni.

NASLOV:
POLENA 6, 2392 MEŽICA
TELEFON:
02 87 02 459
Internetna stran:
www.tab.si
Kontaktna oseba za kadrovanje:
MARIJA ŠUMNIK
E-naslov kontaktne osebe:
marika.sumnik@tab.si

PROFILI, KI NAJDEJO
PRILOŽNOST PRI NAS:
Inovativni, pripadni in delovni sodelavci 
tehnične stroke kot so :
- delavci elektro stroke s četrto in peto 
stopnjo izobrazbe
- delavci kovinarske stroke s četrto in peto 
stopnjo izobrazbe
- delavci metalurške stroke s četrto in peto 
stopnjo izobrazbe

Področje dejavnosti podjetja:
Proizvodnja svinčeno-kislinskih startnih akumulatorjev, primarnih členov in baterij. 

Splošno o podjetju:
TAB je danes proizvajalec nalitih (wet) ter zaprtih (VRLA) svinčeno-kislinskih startnih baterij s tržno znamko TOPLA, 
TAB in industrijskih baterij s tržno znamko TAB. Visokokakovostne baterije TAB so izdelane v skladu s standardi ISO 
9001, ISO 14001 in EAQF. Znane so po celem svetu še posebej v Evropi, Aziji in Ameriki.

Statistika o podjetju:
Št. zaposlenih: 400  Organiziranost: Uprava, nadzorni svet
Delovno okolje: Razvojno naravnano Prihodki 2005: 57,2 Mio EUR
Oblika podjetja: Delniška družba Prihodki 2006: 69,9 Mio EUR 

Struktura in število sodelavcev: Stopnja izobrazbe  VII in več VI V
   2005  24 8 97
   2006  23  11  91

TAB – Tovarna akumulatorskih baterij, d.d.

UGODNOSTI ZA DELOJEMALCE:
Možnost nadaljnjega šolanja: DA v skladu s potrebami podjetja in cilji posameznika
Možnost opravljanja študentske prakse: DA 
- možnost pridobivanja specifičnih delovnih izkušenj, osebne rasti in individualnega razvoja, - vključevanje 
v sistem internega in eksternega izobraževanja, - stimulativno nagrajevanje, - delno kritje dodatnega 
pokojninskega zavarovanja

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV:
- motiviranost za delo, ustvarjalnost, učljivost, fleksibilnost, - pripravljenost za nove izzive
- lojalnost podjetju

7MojeDelo priročniki

Najprestižnejši
karierni dogodek
v Sloveniji doslej

sreda in četrtek, 21. in 22. november 2007
Hala A in A2, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

STE KARIERNO USMERJEN POSAMEZNIK?
IŠČETE NOVE KARIERNE PRILOŽNOSTI?
Potem si rezervirajte 21. in 22. november za Vaša karierna dneva.
Na sejmu Kariera 07 boste:

- preverili vaše karierne možnosti v 100+ znanih slovenskih podjetjih.
- na  30 kariernih predavanjih preverili, kaj vam ponujajo TOP delodajalci.
- na  predavanjih Veličastne kariere dobili karierne nasvete 10 znanih uspešnih Slovencev.
- preverili MBA in druge izobraževalne ponudbe slovenskih, hrvaških in avstrijskih šol.
- brezplačno prejeli 300 - stransko knjigo z intervjuji 100 Top slovenskih karieristov.
- se na sejem pripeljali zastonj iz večjih slovenskih krajev.
- reševali brezplačne psihometrične teste, dali vaše CV-je v strokovni pregled itd.

Želite vedeti več? Obiščite www.kariernisejem.com in se naročite na brezplačno mesečno e-obveščanje o novostih kariernega sejma.

Organizator sejma:

Generalni sponzor:
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7MojeDelo priročniki

Najprestižnejši
karierni dogodek
v Sloveniji doslej

sreda in četrtek, 21. in 22. november 2007
Hala A in A2, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

STE KARIERNO USMERJEN POSAMEZNIK?
IŠČETE NOVE KARIERNE PRILOŽNOSTI?
Potem si rezervirajte 21. in 22. november za Vaša karierna dneva.
Na sejmu Kariera 07 boste:

- preverili vaše karierne možnosti v 100+ znanih slovenskih podjetjih.
- na  30 kariernih predavanjih preverili, kaj vam ponujajo TOP delodajalci.
- na  predavanjih Veličastne kariere dobili karierne nasvete 10 znanih uspešnih Slovencev.
- preverili MBA in druge izobraževalne ponudbe slovenskih, hrvaških in avstrijskih šol.
- brezplačno prejeli 300 - stransko knjigo z intervjuji 100 Top slovenskih karieristov.
- se na sejem pripeljali zastonj iz večjih slovenskih krajev.
- reševali brezplačne psihometrične teste, dali vaše CV-je v strokovni pregled itd.

Želite vedeti več? Obiščite www.kariernisejem.com in se naročite na brezplačno mesečno e-obveščanje o novostih kariernega sejma.

Organizator sejma:

Generalni sponzor:
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