ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
ZAPOSLOVANJE

Pomoč in informacije:

NAPOVEDNIK ZAPOSLOVANJA



080 20 55

ROŽNA DOLINA, C. IX/6



kontaktni.center@ess.gov.si

Ime in priimek: _________________________________________

Telefon: ___________________

1000

LJUBLJANA

POSLOVNI SUBJEKT
Matična številka:
Davčna številka:
Naziv podjetja oz. organizacije:

Vpišite podatke o osebi, ki bo izpolnila ta vprašalnik.

Elektronski naslov: _____________________________________
Evropska uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR) določa pravila za pridobivanje in uporabo osebnih podatkov. Vaše kontaktne podatke potrebujemo za izvedbo raziskave Napovednik zaposlovanja. Prosimo vas, da z označitvijo spodnjega kvadratka izrazite strinjanje z uporabo kontaktnih podatkov v ta namen.
Strinjam se z obdelavo svojih kontaktnih podatkov za namen izvajanja ankete Napovednik zaposlovanja.
Če želite preklicati strinjanje z uporabo svojih kontaktnih podatkov za namen izvajanja ankete Napovednik zaposlovanja, lahko
to storite z obvestilom o preklicu strinjanja na naslov kontaktni.center@ess.gov.si.

Napovednik zaposlovanja
1. Ocenite povpraševanje po izdelkih ali storitvah vašega podjetja oziroma organizacije.
Padec
povpraševanja

Nespremenjeno
povpraševanje

Porast
povpraševanja

V preteklih 6 mesecih
V prihodnjih 6 mesecih
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2. Navedite trenutno število vseh zaposlenih v vašem podjetju oziroma organizaciji.
Upoštevajte zaposlene, ki so pri vas v delovnem razmerju za nedoločen in določen čas, vključno z zaposlenimi prek javnih del.
Ne upoštevajte najetih delavcev ter delavcev, ki opravljajo druge oblike dela (študentsko delo, dopolnilno delo ipd.).

3. Ocenite število vseh zaposlenih v vašem podjetju oziroma organizaciji čez 6 mesecev.
Upoštevajte zaposlene, ki bodo pri vas v delovnem razmerju za nedoločen in določen čas, vključno z zaposlenimi prek javnih del.
Ne upoštevajte najetih delavcev ter delavcev, ki bodo opravljali druge oblike dela (študentsko delo, dopolnilno delo ipd.).

4. Ocenite, koliko novih sodelavcev boste iskali v prihodnjih 6 mesecih.
Upoštevajte vse zaposlitve, tako novih delavcev kot tudi nadomeščanja zaradi upokojitev, porodniških dopustov ipd.
Če novih sodelavcev ne boste iskali, vpišite 0 in preskočite na vprašanje 6.

5. Navedite poklice, za katere boste v prihodnjih 6 mesecih iskali sodelavce in število predvidenih
zaposlitev za posamezni poklic.
Vpišite 4-mestno šifro poklica iz Standardne klasifikacije poklicev (SKP) ter naziv ali kratek opis poklica.
E-iskalnik po SKP in pojasnila najdete na spletni strani Statističnega urada RS: www.stat.si/skp/.

Šifra SKP, naziv ali kratek opis poklica
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Število predvidenih zaposlitev

6. Ali ste se pri iskanju delavcev v zadnjih 6 mesecih srečali s pomanjkanjem ustreznih kandidatov?
Da.
Ne, kandidati so bili ustrezni.

Preskočite na vprašanje 10.

Ne, ker nismo iskali delavcev.

Preskočite na vprašanje 10.

7. Navedite poklice, pri katerih ste se srečali s težavami pri iskanju ustreznih delavcev v zadnjih 6 mesecih
in število delovnih mest, pri katerih ste imeli te težave.
Vpišite 4-mestno šifro poklica iz Standardne klasifikacije poklicev (SKP) ter naziv ali kratek opis poklica.
Vpišite število delovnih mest, pri katerih ste imeli težave pri iskanju ustreznih delavcev, nato opredelite še razlog(e) za težave.
E-iskalnik po SKP in pojasnila najdete na spletni strani Statističnega urada RS: www.stat.si/skp/.
Šifra SKP, naziv ali kratek opis poklica:

Število delovnih mest, kjer ste imeli
težave:

Razlog za težave:
Na razpisano mesto se ni javil noben kandidat.
Kandidati, ki so se javili na razpis, niso bili ustrezni, ker so jim primanjkovale:
ustrezna izobrazba

bralne in pisne sposobnosti

sposobnost reševanja problemov

delovne izkušnje

znanje tujih jezikov

ustrezen odnos do strank

računalniška pismenost

organizacijske sposobnosti

telesne sposobnosti

računske sposobnosti

timska naravnanost

poklicno specifična znanja

Šifra SKP, naziv ali kratek opis poklica:

Število delovnih mest, kjer ste imeli
težave:

Razlog za težave:
Na razpisano mesto se ni javil noben kandidat.
Kandidati, ki so se javili na razpis, niso bili ustrezni, ker so jim primanjkovale:
ustrezna izobrazba

bralne in pisne sposobnosti

sposobnost reševanja problemov

delovne izkušnje

znanje tujih jezikov

ustrezen odnos do strank

računalniška pismenost

organizacijske sposobnosti

telesne sposobnosti

računske sposobnosti

timska naravnanost

poklicno specifična znanja

Šifra SKP, naziv ali kratek opis poklica:

Število delovnih mest, kjer ste imeli
težave:

Razlog za težave:
Na razpisano mesto se ni javil noben kandidat.
Kandidati, ki so se javili na razpis, niso bili ustrezni, ker so jim primanjkovale:
ustrezna izobrazba

bralne in pisne sposobnosti

sposobnost reševanja problemov

delovne izkušnje

znanje tujih jezikov

ustrezen odnos do strank

računalniška pismenost

organizacijske sposobnosti

telesne sposobnosti

računske sposobnosti

timska naravnanost

poklicno specifična znanja

Če imate več poklicev, pri katerih ste se soočili s težavami pri zaposlovanju kadra, natisnite to stran
vprašalnika še enkrat in vnesite podatke za te poklice.
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8. Navedite, kako je pomanjkanje ustreznih delavcev vplivalo na postopke zaposlovanja?
Ali je imelo kakšne posledice, če da, katere?
Izberite največ 3 odgovore!
Postopki so tekli dlje, kot je običajno.
Najeli smo delavce pri agenciji za zaposlovanje.
Spremenili, razširili oz. omilili smo pogoje glede izobrazbe, izkušenj in drugih znanj.
Delavce smo iskali v tujini.
Ponudili smo višjo plačo in/ali druge bonitete.
Delavcev nismo zaposlili.
Drugo: ____________________________________________________________

9. Navedite, kako je pomanjkanje ustreznih delavcev vplivalo na vaše poslovanje?
Ali je imelo kakšne posledice, če da, katere?
Izberite največ 3 odgovore!
Že zaposleni delavci so morali delati več (nadurno delo ipd.).
Za ta delovna mesta smo (pre)usposobili že zaposlene.
Delo smo prenesli na zunanje izvajalce (outsourcing).
Morali smo zavrniti naročila.
Zmanjšali smo obseg proizvodnje oz. storitev.
Načrtovano širitev smo morali časovno odložiti.
Proizvodnjo smo preselili v tujino.
Pomanjkanje ustreznih delavcev ni vplivalo na naše poslovanje.
Drugo: _____________________________________________________________

10. Ali v prihodnje pričakujete težave pri iskanju delavcev?
Da.
Ne.

Preskočite na vprašanje 13.

11. Navedite poklice, pri katerih v bodoče pričakujete težave pri zaposlovanju.
Vpišete lahko šifre poklica iz Standardne klasifikacije poklicev (SKP) ali nazive oz. opise poklicev, ki še niso umeščeni v Standardno
klasifikacijo poklicev in so na našem trgu dela novi.
Šifra SKP, naziv ali kratek opis poklica
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12. Ali imate za navedene poklice pripravljeno strategijo blaženja oz. reševanja težav pri iskanju
navedenih kadrov?
Da.
Ne.

Če da, kakšno?

13. Nam želite še kaj sporočiti?

Datum:

Žig

Podpis:

Za vaše odgovore se vam najlepše zahvaljujemo.
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