S pomočjo Zavoda do ključnih poklicnih
kompetenc za zaposlitve pri obrtnikih in
podjetnikih.
Če želite pridobiti ključna znanja, veščine in spret

Karierna središča ZRSZ se nahajajo na večjih uradih
za delo in nudijo v času uradnih ur vse spodaj
naštete storitve na enem mestu.

Kaj nudijo Karierna središča iskalcem
zaposlitve?
• dostop do informacij na spletu in osebno

nosti v obrtnih poklicih, vam nudimo možnost
vključitve v programe usposabljanj pri izbranih
izobraževalnih institucijah ali na delovnem mestu
pri delodajalcu.
Več informacij o programih usposabljanj najdete na
spletni povezavi:
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi

informiranje,
• video prikaze poklicev,
• informacije o možnostih poklicnega
usposabljanja in izobraževanja,
• objave učnih mest,
• dostop do ponudbe prostih delovnih mest in
informacij o lokalnem trgu dela doma in v tujini
(EURES)
• dostop in pomoč pri uporabi orodij za

Bi želeli prejemati informacije o aktualnih prostih
delovnih mestih ali izdelati in predstaviti svoj profil
potencialnim delodajalcem?
Poiščite svojo priložnost na portalu

PRILOŽNOSTI ZAPOSLOVANJA
V OBRTNIH POKLICIH
Z ustreznimi informacijami do nove zaposlitve

samostojno vodenje poklicne ali izobraževalne
kariere (portal PoiščiDelo.si, eSvetovanje,

Združenje delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije GIZ

interaktivni računalniški program za izbor

Sindikat obrti
in podjetništva Slovenije

DialogeS: »ZDOPS in SOPS skupaj v socialnem dialogu do
predlogov izvedbenih rešitev na področju pogojev dela in
zaposlovanja v obrti in podjetništvu«.

poklicev Kam in kako)

Priložnost
za vsakogar
Zaposlitveni sejmi
Zavoda RS za zaposlovanje

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega
socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,
1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti
prednostne usmeritve« in 1.4 prednostne usmeritve:
»Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

Kako do informacij o delovnih mestih v obrti in

Kako s pomočjo Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ)

podjetništvu

do zaposlitve v obrtnih poklicih?

• Osebni kontakt z zaposlenimi v obrti in
podjetništvu
• Osebni kontakt z obrtnikom-podjetnikom
• Spletne strani obrtnih podjetij

Zakaj se zaposliti v obrti in podjetništvu
Sektor obrti v Sloveniji zaposluje več kot 25%
zaposlenih in omogoča razvoj inovativnih
podjetniških idej kot tudi tradicionalnih obrti.

• Oglasi v medijih
Informacije o posameznih obrtnih poklicih si lahko

• ZRSZ in agencije za zaposlovanje

pridobite na spletni povezavi Zavoda:
Kako do informacij o pogojih dela v obrti in

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

podjetništvu
• Osebni kontakt z zaposlenimi v obrti in

Obrt ponuja:
• Dinamično in pestro delo
• Majhen kolektiv
• Osebni odnosi
• Pridobivanje novih znanj in veščin z delom

podjetništvu
• Osebni kontakt z obrtnikom-podjetnikom
• Spletne strani delodajalskih organizacij in
sindikata

• Možnost napredovanja
Za preverjanje poklicnih interesov, spretnosti in
znanj za opravljanje obrtnih poklicev, uporabite

Samozaposlitev:

e-svetovanje ali interaktivni vprašalnik poklicev

• Delo, ki si ga želim

Kam in kako (KIK) oziroma se oglasite v Kariernem

• Podjetniški izzivi

središču, kjer vam bo pri odločitvi pomagal karierni

• Uresničitev podjetniške ideje

svetovalec.

• Sam svoj šef
• Prilagodljiv delavnik
Združenje delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije GIZ

Zazri se v svoje marljive roke in bister um.
Ugotovil boš, da si brez zunanje pomoči
že skoraj preskrbljen.

Celovška cesta 71
1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 58 30 572
Fax.: +386(0)1 58 30 805
E-pošta: info@zdops.si

Sindikat obrti
in podjetništva Slovenije

Malgajeva 5
1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)8 20 52 68 3
Fax.: +386(0)8 20 52 68 4
E-pošta: sops@siol.net

