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Роль центру на ринку праці є забезпечення:

• Допомога у пошуку роботи та

•

• Ефективне направлення людей на вільні робочі місця.

РОБОТОДАВЕЦЬ ШУКАЧІ РОБОТИРОБОТА

ОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

Про центр 

зайнятості
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Реєстрація в центрі зайнятості

Реєстр безробітних:

Якщо ви бажаєте активно шукати роботу та відповідаєте іншим 

умовам, ви можете зареєструватися в реєстрі для безробітних:

Ви можете подати заявку, якщо:

Ви маєте статус особи з тимчасовим захистом

Заявник про міжнародний захист, якщо ваша особа була однозначно        

встановлена, через 9 місяців з моменту подання заявки та з                      

довідкою Міністерства внутрішніх справ про те, що тривалість                   

розглядання заявки не є вашою провиною

Особи з визнаним міжнародним захистом: статус біженця та статус          

субсидарного захисту

Реєстер шукачів роботи:

Однак, якщо ви працюєте, ви є приватний підприємець або навчаєтесь, 

вам потрібна інформація про ринок праці та допомога з пошуком роботи.

Ви можете подати заявку, якщо маєте постійне місце проживання в 

Словенії.
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 Особистий кар’єрний консультант

Перевірка навичок безробітного – Перша співбесіда 

(освіта, знання іноземних мов, досвід роботи, самоосвіта, 

перелік можливих обмежень)

Інструмент ЄС Skills Profile для профілювання знань 

Інформація: направлення на робочі місця, права та обов'язки 

безробітного.

 Консультація

 Допомога в подоланні бар’єрів для вступу на ринок 

праці, включені у програми активної політики зайнятості.

Зв'язок з роботодавцями

Консультування щодо кар'єри



Освіта – визнання освіти в Словенії

Необхідно мати з собою такі документи:

Оцінка освіти в центрі ENIC-NARIC:

• Переклад документів про освіту на словенську мову, короткий 

хронологічний опис освіти (ПТУ, початкової школи, навчальної 

програми з моменту вступу в середню школу).

• Якщо ви зараховані до ВО, процедура для вас безкоштовна 

(Підтвердження)

Якщо документів про освіту немає:

• У центрі зайнятості: неповна початкова школа.

• Це не означає, що ви не можете займатися своєю професією.
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План працевлаштування

 Що таке план працевлаштування? 
План працевлаштування це домовленість з консультантом по 

працевлаштуванню про:

 Цілі працевлаштування,

 плани інтенсивності пошуку роботи,

 Зону пошуку роботи. 

 Чому це важливо? 
 З хорошим планом працевлаштування безробітна особа збільшує свої

можливості знайти роботу.

 Це основа для працевлаштування та долучення до заходів на ринку праці.

 Він також містить інші угоди з метою якісної та ефективної співпраці між

безробітним і службою зайнятості.
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Інформація про вакансії
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 НАПРАВЛЕННЯ З БОКУ ЦЕНТРА ЗАЙНЯТОСТІ:

 направлення – обов’язкова присутніть

 оголошення

 ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТІВ:

Огляд вакансій нa www.iskanjedela.si

 Підписка на оголошення про вакансії

 Реєстрація на порталі PoiščiDelo.si – активуваши профіль, 

увійдійть в онлайн-базу шукачів роботи, якою також 

користуються роботодавці.

 Eures Portal нa www.ess.gov.si/eures - інформація про 

вакансії в 32 країнах Європи.

 СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖИ:

 Facebook та LinkedIn, You Tube

http://www.ess.gov.si/
file:///C:/Users/Daria/AppData/Local/Temp/pid-12268/PoiščiDelo.si
http://www.ess.gov.si/eures
http://www.ess.gov.si/eures
file:///C:/Users/Daria/AppData/Local/Temp/pid-12268/Facebook
file:///C:/Users/Daria/AppData/Local/Temp/pid-12268/LinkedIn


1. Програми для безробітних осіб

2. Навчання навичкам пошуку роботи та управління кар’єрою

3. Відшкодування транспортних та поштових витрат

4. Страхування на випадок безробіття

Права та можливості безробітної особи
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Можливість включення в програми

активної політики працевлаштування

1. Навчання :
• Навчання на робочому місці – 1 місяць або 3 місяці

• Навчання на робочому місці для осіб з міжнародним захистом, з 

статусом тимчасового захисту та іноземців – 6 місяців

1. Освіта:
• Неформальна освіта та навчання (курси словенської мови та інші)

1. Працевлаштування (субсидії, громадські роботи)
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Курси словенської мови

• Словенська мова для україномовних
• 50 годин, початковий рівень

• Словенська мова як друга та іноземна мова –

початковий рівень (A1)

• 180 годин, початковий рівень – A1

• Словенська мова для іноземців 

• 3 x 60 годин

• Рівень A1 до A2
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Іспит зі словенської мови на початковому рівні 

– A1 

Безробітні, які є громадянами третіх країн, повинні знати

словенську мову, що підтверджується отриманням

загальнодоступного сертифіката про успішне складання

іспиту зі словенської мови на початковому рівні (A1) не

пізніше ніж через 12 місяців після реєстрації в реєстрі

безробітних. У разі нескладання іспиту в цей строк Центр знімає

безробітного з обліку безробітних.

Для всіх інших іноземців складання іспиту означає, що вони

активно шукають роботу, оскільки мова йде про вдосконалення

мовних навичок, які дають змогу успішніше подавати заявки на

роботу, краще спілкуватися у повсякденному житті та приймати

загальну участь у житті суспільства.
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Центр зайнятості пропонує можливість ефективного пошуку

роботи.

 Особистий кар’єрний консультант

 Онлайн консультації eSvetovanje.

 Участь у мастер-класах у кар’єрному центрі.

Індивідуальне навчання

Групове навчання 

Можливість навчитися навичкам пошуку 

роботи



Кар’єрний центр:

 Доступ до інтернету, 

 Професійна допомога консультанта в написанні заяв, резюме 

та підготовці до співбесіди,

 Використання комп’ютера та принтеру для пошуку роботи,

 Мастер-класи з пошуку роботи
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• Регулярний моніторінг вакансій

• подавання заявок на вакансії відповідно від цілей

працевлаштування (зберігання заявок)

• відповідна реакція на запрошення та рекомендації

• участь у співбесідах (запис у трудовий щоденник)

• Надання доказів активного пошуку роботи

Обов’язки безробітних осіб
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• комунікація (обов’язки та терміни вказані в заяві):

 зміна персональних та інших даних: адреси, 

телефону, електронної пошти

 Зміна статусу студента…

 Відпуска, лікарняний, інше

 Непердбачені обставини відсутності

• дотримання договірних зобов'язань при вступі до програм 

активної політики зайнятості

Зобов'язання безробітних осіб
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• за власним бажанням 

• особа, яка більше не 

відповідає умовам ведення 

обліку в центрі зайнятості

• працевлаштування за 

кордоном

Особа  знімається з 

обліку:

• Особисто чи

• надсилає підписану 

форму виписки.

Якщо особа більше не 

відповідає умовам центру 

зайнятості, то її знімають 

з обліку та письмово 

повідомляють про це. 

Зняття з обліку в центрі зайнятості 

28. 03. 2022



ВЕБ-САЙТ ЦЕНТРА: https://www.ess.gov.si/tujci

Електронна пошта: kontaktni.center@ess.gov.si - відповідь протягом 3 

робочих днів

Безкоштовний телефон  080 20 55 - дзвонити кожного дня, в робочий 

час центра зайнятості

ІНФОТОЧКА ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ: e-mail: info-tocka@ess.gov.si

Телефон: +386 (0)1 330 81 20

Соціальні мережі: Facebook Linkedin YouTube

Контакти центра 

зайнятості
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