Rezultati ankete: Odpravljanje neskladij pri
iskanih poklicih na trgu dela
Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Nova Gorica, sodeluje kot partner v projektu
Odpravljanje neskladij pri iskanih poklicih na trgu dela, katerega vodilni partner je Območna
obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica.
Glavni cilj projekta je izboljšanje rezultatov poslovanja podjetij z zagotavljanjem ustreznih
kadrov za delodajalce in podjetja, kar bo omogočilo podjetjem razvijanje novih produktov in
storitev ter širitev na nove trge in na nove ciljne skupine. Glavni izziv je razvijati podjetnost
za dvig zaposljivosti.
Skupaj s partnerji projekta smo v obdobju november 2019 do december 2019 pripravili
anketo o potrebah po kadrih, v kateri so sodelovali delodajalci z območja Upravne enote
Nova Gorica. Sodelovalo je 96 delodajalcev.
Rezultati ankete kažejo, da ima skoraj devet desetin sodelujočih delodajalcev težave z
zagotavljanjem kadrov. Gre za kadre, ki bi jih delodajalci potrebovali takoj in tudi v
prihodnjih letih, do leta 2024. Ti iskani poklici so: elektrikarji, elektrotehniki, strojni tehniki,
obdelovalci kovin, orodjarji, ličarji, zidarji, mesarji, šivilje, kuharji, natakarji, prodajalci,
inženirji strojništva, inženirji elektrotehnike.
V okviru projekta je bila izvedena anketa med brezposelnimi, prijavljenimi pri Uradu za delo
Nova Gorica. Sodelovalo je 221 oseb.
Delo iščejo najpogosteje kot strokovnjaki na področju vzgoje in izobraževanja, ekonomisti,
razvijalci spletnih strani, ekonomski tehniki, komercialisti, administratorji, tajniki, tehniki za
računalništvo, prodajalci, delavci za preprosta dela v proizvodnji. Največja pripravljenost za
zaposlitev je v trgovini, proizvodnji, socialnem varstvu, najmanj pa v gradbeništvu in
zdravstvu.
Med anketiranimi je bila izkazana visoka pripravljenost zamenjati poklic (74 %), posebej med
mladimi in osebami s srednjo ravnjo izobrazbe. Četrtina anketiranih brezposelnih je
pripravljena na pridobitev dodatnih znanj. Polovica je pripravljenih delati v več izmenah, 43
% pa tudi ob vikendih in praznikih. Pri delu jih najbolj motivirajo dobri medosebni odnosi na
delovnem mestu.
V prihodnjih mesecih bomo posneli promocijske filme o deficitarnih poklicih, ki jih bomo
predstavljali po goriških osnovnih šolah, na delavnicah z brezposelnimi in tako izvajali
promocijo iskanih poklicev.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
in Republika Slovenija.

