Prosto delovno mesto lahko poiščete na dva načina: s hitrim iskalnikom in z naprednim
iskanjem.

HITRI ISKALNIK

Hitri iskalnik – omogoča iskanje prostega delovnega mesta po območnih službah Zavoda za
zaposlovanje (v nadaljevanju OS ZRSZ) in po ključni besedi.
1. V prvem koraku izberete eno ali več OS, na območju katerih iščete zaposlitev. Na levi se vam
na zemljevidu Slovenije obarva/jo območje/a, ki ste ga/jih izbrali. V števcu se seštejejo prosta
delavna mesta v izbranih OS.
Naj vas opozorimo, da v okviru posamezne OS prikazujemo tako prosta delovna mesta, ki se
nahajajo v tej OS, kot tudi tista, za katera delodajalec le išče kandidate na tem območju,
prosto delovno mesto pa se nahaja drugje. Na primer: prosto delovno mesto je v Ljubljani,
delodajalec pa išče kandidate v Ljubljani in v Celju. Zato bo to prosto delovno mesto prikazano
na seznamu delovnih mest Območne službe Celje.
Če območja ne boste izbrali, bo iskalnik prosta delovna mesta iskal v celotni Sloveniji.
2. Ključno besedo vnesete tako, da vpišete celoten naziv ali samo del naziva poklica, izobrazbe
ali delovnega mesta.
S klikom na lupo
dobite seznam prostih delovnih mest, ki ustrezajo območju in ključni besedi, ki
ste jo opredelili v iskalniku.

NAPREDNI ISKALNIK

Prosto delovno mesto lahko iščete po območju, izobrazbi, poklicu in/ali po ključni besedi. Pri
tem ni potrebno vpisati vseh pogojev. Ob izbiri pogojev se v števcu desno zgoraj sproti štejejo
prosta delovna mesta.
1. V prvem koraku lahko v iskalniku izberete območje – območno službo (OS) ZRSZ, v kateri
iščete zaposlitev. Svetujemo vam, da se ne omejite samo na eno območje, ampak da iskanje
razširite tudi na sosednje območne službe.
Če ne izberete nobene območne službe, bo iskalnik prosta delovna mesta iskal v celotni
Sloveniji.
S klikom na Območje se vam vse območne službe skrijejo.
2. Izobrazba je tisti naziv, ki ste ga pridobili po uspešno zaključenem šolanju v sistemu javnega
izobraževanja.

Izobrazbo vnesete tako, da najprej izberete raven izobrazbe, nato vpišete naziv, ali del
naziva izobrazbe. Dobili boste prosta delovna mesta glede na izbrani naziv in raven. Izbira
ravni izobrazbe ni obvezna.
Iskalnik išče po izobraževalnih programih in nazivih izobrazbe. Ko vpišete naziv izobrazbe
vam izbirni seznam ponudi podatek o izobraževalnem programu in nazivu izobrazbe.
Izobraževalni program se izpiše z veliko začetnico, naziv izobrazbe pa z malo začetnico. Če
sta izobraževalni program in naziv enaka, se izpiše samo izobraževalni program.
Če želite iskati prosta delovna mesta po različnih ravneh izobrazbe oz. nazivih izobrazbe,
lahko to storite s klikom na DODAJ IZOBRAZBO.
Namig: Znotraj ravni iščete prosta delovna mesta po nazivu izobrazbe. V izbirnem seznamu
s pomočjo gumba Dodaj izobrazbo izberite več podobnih nazivov izobrazbe.
Primer: zanimajo vas prosta delovna mesta za vse natakarje, ne le tiste ki so se izobraževali
po programu natakar, ampak tudi za tiste, ki so se izobraževali po programu Kuhar-natakar,
zato izberete:



Raven izobrazbe: srednja poklicna
Naziv izobrazbe: več podobnih nazivov (s pomočjo gumba Dodaj izobrazbo)

Na tak način dobite, na ravni izobrazbe, ki ste jo izbrali, prosta delovna mesta za vse
natakarje, ne glede na izobraževalni program. V našem primeru so to: program Gostinska
dela, Kuhar-natakar, naziv kuhar-natakar, program Gostinska dela, Natakar, naziv natakar,
program Kuhar-natakar, naziv kuhar-natakar, program Natakar, naziv natakar.

Namig: Iskanje prostih delovnih mest po ravni izobrazbe
V izbirnem seznamu izberete raven izobrazbe. Dobili boste vsa delovna mesta, ki imajo
izbrano raven izobrazbe.
Primer: srednja poklicna

RAVNI IZOBRAZBE:
 nepopolna osnovnošolska 1 raven
 osnovnošolska 2 raven
 nižja poklicna 3 raven
 srednja poklicna 4 raven
 srednja strokovna, srednja splošna 5 raven
 višješolska (prejšnja), višja strokovna 6/1 podraven
 visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd. 6/2 podraven
 visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd 7 raven
 magisterij znanosti (prejšnji) 8/1 podraven
 doktorat znanosti 8/2 podraven
3. Poklic je skupek sorodnih del, nalog in dolžnosti, ki so si podobne po vsebini in zahtevnosti, in
jih običajno opravlja ena oseba. Poklic se veže na vaše delovne izkušnje in ne na izobrazbo,
ki jo imate.
Poklic lahko vnesete tako, da vpišete naziv ali del naziva poklica ali pa ga poiščete v šifrantu,
iz katerega najprej izberete glavno skupino in znotraj nje ožjo poklicno skupino, v katero je
uvrščen poklic, ki vas zanima.
Če želite iskati po različnih poklicih, lahko s klikom na Dodaj nov poklic dodate nova polja za
vpis poklica.
Namig: Znotraj glavne poklicne skupine lahko iščete tudi samo po poklicni skupini, v kateri so
združeni poklici, ki so si podobni glede na vrsto dela in znanje, potrebno za opravljanje teh poklicev.

Primer: zanimajo vas prosta delovna mesta za vse tehnike v elektrotehniki zato izberete:
 Glavno poklicno skupino: Tehniki in drugi strokovni sodelavci
 Poklicno skupino: Tehniki za elektrotehniko
 Poklic pustite prazen.
Na tak način dobite vsa prosta delovna mesta za poklice, ki se uvrščajo v skupino tehnikov za
elektrotehniko: tehnik za elektrotehniko, delovodja v elektroenergetiki, vodja
elektroenergetskih postrojev, tehnik za elektroenergetiko…
4. Zelo uporabno je tudi iskanje po ključni besedi v kriteriju Delovno mesto, kjer vpišete celo
besedo ali del besede in iskalnik bo našel vsa prosta delovna mesta, ki imajo to besedo v
nazivu delovnega mesta, v zahtevani izobrazbi ali v zahtevanem poklicu.
S klikom na gumb Prikaži prosta delovna mesta dobite seznam prostih delovnih mest, ki ustrezajo
izbranim pogojem. S klikom na gumb Ponastavi obrazec izbrišete vse izbrane pogoje.

SEZNAM PROSTIH DELOVNIH MEST

Seznam prostih delovnih mest vsebuje:
1. Naziv delovnega mesta je v prvem stolpcu, če kliknete na naziv se vam odprejo vsi podatki o
tem prostem delovnem mestu.
2. Delodajalec, ki ponuja delovno mesto.
3. Datum objave na Zavodu RS za zaposlovanje.
4. Upravna enota delovnega mesta.
5. Objava na več uradih – če je v tem stolpcu zemljevid Slovenije, to pomeni, da delodajalec
išče kandidate na več uradih za delo.
S klikom na glavo stolpca se zadetki razvrstijo naraščajoče ali padajoče. Na primer, če kliknete na
datum objave, boste dobili prosta delovna mesta razvrščena po datumu.
S klikom na naziv posameznega delovnega mesta dobite vse podatke o prostem delovnem mestu, ki
si jih lahko natisnete ali pa izvozite v formatih Excel, Word, Pdf ali Rtf.
Lahko si določite število izpisanih prostih delovnih mest na eni strani, in sicer: 10, 20, 50 ali 100.
PROSTA DELOVNA MESTA NA VAŠ ELEKTRONSKI NASLOV ALI PREKO RSS NOVIC
Pod seznamom prostih delovnih mest imate možnost, da se naročite na prejemanje le teh na
elektronski naslov. Vpišete le elektronski naslov ter izberete obdobje prejemanja in dobivali boste
obvestila o novih delovnih mestih po pogojih, ki ste jih opredelili zgoraj v iskalniku. Izredno pomembno
je, da pred tem natančno določite kriterije, katera delovna mesta vas zanimajo. Če kriterijev ne boste
določili, boste prejemali na svoj elektronski naslov vsa prosta delovna mesta, kar je lahko popolnoma
nečitljivo in neuporabno.
Naročite se lahko tudi na prejemanje obvestil o prostih delovnih mestih preko RSS novic. Pomembno
je, da pred tem natančno opredelite kriterije, katera delovna mesta vas zanimajo. Če kriterijev ne
boste določili, boste prejemali vsa prosta delovna mesta, kar je lahko popolnoma nečitljivo in
neuporabno.

