Posredovanje kandidatov iz evidenc Zavoda
Ko prijavite prosto delovno mesto ( v nadaljevanju PDM) in če želite tudi posredovanje kandidatov,
vam v dogovoru z vami, posredujemo kandidate iz evidence brezposelnih oseb, če želite pa tudi
kandidate iz držav EU.
Postopek posredovanja prične vaš svetovalec, ki po predhodnem dogovoru z vami, poskrbi za
pravočasno in učinkovito posredovanje ustreznih kandidatov na vaše prosto delovno mesto.
Na PDM napotimo do 5 kandidatov, oziroma ustrezno število glede na dogovor z vami. Na podlagi
predhodne preveritve brezposelnih oseb vam napotimo kandidate, ki po našem mnenju ustrezajo
razpisanim pogojem delovnega mesta. Kandidate napotimo najkasneje do zaključka javne objave.
Podatek o roku za objavo zabeležite na obrazcu »Sporočilo o prostem delovnem mestu« (PDM-1).
Rok za prijavo ne sme biti krajši od treh delovnih dni.
Glede na vaše želje vam lahko kandidati pošljejo prijavo po pošti ali e-pošti, vas predhodno pokličejo
ali jih napotimo na razgovor – skladno s terminom in krajem razgovora, ki ga določite sami. Na vašo
željo lahko razgovore s kandidati opravite tudi v naših prostorih. Na razgovorih je lahko prisoten tudi
predstavnik zavoda.
Po izteku roka za prijavo vam po pošti ali po e-pošti pošljemo obrazec Sporočilo o izidu
posredovanja, s kratkim vprašalnikom o poteku razgovora. Nanj lahko zabeležite ali se je kandidat
udeležil razgovora, je izbran za razpisano PDM ali je odklonil zaposlitev. Na podlagi povratnih
informacij iz vprašalnika pridobimo informacijo o aktivnosti kandidata na samem razgovoru in
ustreznost napotenih kandidatov, glede na zahteve razpisanega PDM. Vrnitev izpolnjenega
vprašalnika je ključnega pomena za napotitev ustreznih kandidatov tudi v prihodnje.
Če v evidenci zavoda ni ustreznih kandidatov glede na zahteve PDM, vas pokličemo in preverimo,
če obstajajo možnosti spremembe pogojev za zasedbo delovnega mesta. V takem primeru oddate nov
obrazec PDM-2 »Ponovitev, sprememba in razveljavitev sporočila o prostem delovnem mestu« in
skladno s spremenjenimi zahtevami napotimo ustrezne kandidate.
Kandidate lahko poiščete in stopite v kontakt z njimi tudi na druge načine:


na spletni strani www.ess.gov.si lahko izberete storitve namenjene delodajalcem in v rubriki
Poiščite kandidata pričnete z informativnim pregledovanjem števila aktivnih iskalcev
zaposlitve, prijavljenih pri Zavodu za zaposlovanje,



prek e-storitev za delodajalce, kjer lahko samostojno pregledujete predstavitvene profile
iskalcev zaposlitve in z njimi hitro in enostavno vzpostavite neposreden stik,



prek portala EURES, kjer najdete napotke, kako iskati delavca v drugi evropski državi ter kaj
morate pri tem upoštevati.

Podporo pri uporabi eStoritev Zavoda vam zagotavlja
Kontaktni center na brezplačni številki 080 20 55

