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Predgovor  
Dixie Dansercoer, belgijski raziskovalec in športnik

V našem hitrem so-
dobnem svetu se zdi, 
da so vsi hiperaktivni 
in poskušajo doseči 
več v manj časa. 

Količina dobiva pred-
nost pred kakovostjo, 
prijaznost, uglajenost 
in pozornost pa izgi-

njajo z vsako v naglici napisano e-pošto ali besedilnim sporoči-
lom, poslanim po telefonu. Ogromna količina informacij, ki nas 
dnevno zasipajo, nas lahko povsem preplavi.

Na zahtevnih in dolgih polarnih odpravah sem spoznal, da nara-
va ne sledi temu vzorcu. Popotovanja po severnem in južnem te-
čaju, ki sem jih imel čast doživeti, so me prisilila, da sem se malo 
ustavil in se ponižno osredotočil na stvari, ki so res pomembne. 

Človek mora imeti svoboden in močan duh, da vzdrži v težkih 
naravnih razmerah na Arktiki in Antarktiki, in z vsake odprave 
sem se vrnil bogatejši. Zdaj na stvari gledam čisto drugače, in 
ugotavljam, da hrepenim po raznolikosti, ko stvari postanejo 
preveč enolične: to prinese izpostavljanje različnim kulturnim 
in geografskim okoliščinam, kar je lahko nadvse prijetno.

Vsakič, ko sledimo strastem, je trdo delo nujno, in enako velja, 
če želimo izpolniti svoje sanje. Priprave na polarno odpravo 
trajajo dobra tri, štiri leta, v njih pa sodeluje prepletena mreža 
sodelavcev z vsega sveta. Mislim, da se lahko človeku iskanje 
dela v tujini, navezovanje stikov in uresničevanje sanj zdi ena-
ko velik projekt. Uspehov, ki sem jih dosegel na številnih od-
pravah, nikoli nisem dosegel sam. Večkrat smo se strinjali, da 
nas poleg očitnega spremljevalca (spremljevalcev) na odpravi 
in tehničnega podpornega osebja spremljajo znanstvene in iz-
obraževalne naloge, ki so naše že tako težke sani še dodatno 
obremenile. 
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Ti dodatni napori na terenu – ne glede na to, ali nas prosijo, 
naj v sneg in led skopljemo dva metra globoko jamo ali izme-
rimo temperaturo v pusti pokrajini – se lahko zdijo utrudljivi, 
vendar na koncu naporne odprave prinesejo veliko zadovolj-
stvo. Svojih ciljev ne moremo doseči sami; mreža za podporo je 
bistvenega pomena, premagovanje ovir pa nam daje občutek 
velikega zadovoljstva. Pozivam vas, da sprejmete izzive, s kate-
rimi se spopadate in ki so lahko zanimivi, vendar tudi strašljivi. 
Razmislite, kako zelo vas lahko življenje in delo v drugi državi 
ter izkušanje stvari z drugega zornega kota obogatijo in vam 
tudi koristijo. 

Dixie Dansercoer je bil rojen leta 1962 v Nieuwpoortu, belgijskem 
obmorskem kraju. Je poročen in ima štiri otroke. Sredi osemde-
setih let prejšnjega stoletja je dvakrat potoval okrog sveta v raz-
ličnih smereh. Od konca devetdesetih je z Alainom Hubertom na 
smučeh prepotoval 4 000 km dolgo pot čez Antarktiko  in prečkal 
Arktični ocean od Sibirije do Grenlandije – več kot 1 800 km v 106 
dneh. Dixie je izkušen tekač na dolge proge in ultramaratonec 
ter je preplezal Mont Blanc in Mount Everest. V letu 2008 je izve-
del spominsko jadralno odpravo „In the wake of the Belgica“ (Po 
sledeh Belgice), s katero je ponovil 20 pristankov, ki jih je Adrien 
de Gerlache naredil pred 110 leti. V letu 2009 je pripravil projekt 
v zvezi z ekološkimi posledicami podnebnih sprememb z naslo-
vom „Antarctic Matters“. Dixie je objavil 13 knjig, od tega nekaj o 
svojih odpravah, knjigo o tem, kako podjetje voditi kot odpravo, 
motivacijsko knjigo, ki jo je napisal skupaj z ženo, ter knjige s fo-
tografijami in mladinske pustolovske knjige. Dixie Dansercoer je 
ambasador Unicefa Belgija in je od belgijskega kralja, njegovega 
visočanstva Alberta II., prejel naziv visokega funkcionarja reda 
krone. Bil je pokrovitelj prve odprave na Mont Blanc, ki jo je vodila 
Kristien Smet, plezalka brez ene noge, pokrovitelj ekipe Umicore 
Solar Team v letu 2007 in član svetovalnega odbora revije EOS 
Magazine (Scientific American). Iz bogatih izkušenj, ki jih je dobil 
pri raziskovanju, se je naučil predvsem to, da sta sodelovanje in 
prilagajanje novemu okolju bistveni za preživetje.

Obiščite spletno stran Dixieja Dansercoerja na naslovu  
www.circles.cc
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Uvod

Svet se spreminja: ljudje ne pričakujejo več, da bodo našli služ-
bo za vse življenje, in se zavedajo, da se bodo zaradi službe 
mogoče morali preseliti v tujino. Posamezniki s krajšim ali dalj-
šim delom v tujini pridobijo nujno potrebne veščine, izkusijo 
različne kulture, razširijo svoja obzorja in imajo stike z različ-
nimi kulturami. Za veliko ljudi je to izkušnja, ki jih obogati in 
jim lahko zaradi veščin, ki so jih pridobili pri delu v tujini, omo-
goči, da najdejo boljšo službo, ko in če se odločijo za vrnitev 
domov. Vendar pa odločitev za delo v tujini ni odločitev, ki jo 
lahko sprejmemo čez noč – to je odločitev, ki jo je treba dobro 
premisliti. Bistvena je dobra priprava.  

EURES vam ponuja orodja, da prehodite to pot do obogatitve. 
Služba s pomočjo spletnih podatkovnih zbirk prostih delovnih 
mest in življenjepisov ter človeške mreže z več kot 750 usposo-
bljenimi EURES-ovimi svetovalci sodeluje z delodajalci in iskal-
ci zaposlitve, da na evropski ravni povezuje veščine z delovnimi 
mesti, zagotavlja informacije tistim, ki jih zanimata življenje in 
delov tujini, ter spremlja trg dela, ki se nenehno spreminja. EU-
RES je veščine in delovna mesta po vsej Evropi povezoval za-
dnjih 15 let. Razvil se je zaradi potrebe po usklajeni službi, ki bi 
olajševala eno od temeljnih svoboščin Evropske unije – prosti 
pretok ljudi. V vaši domači državi vam lahko ponudimo osnov-
ne nasvete, podporo in motivacijo, da niti ne omenjamo po-
moči pri raziskovanju in pripravi na razgovore – vendar se naša 
pomoč tukaj še ne konča. Ker je EURES navzoč v 31 evropskih 
državah (in sicer v 27 državah članicah EU in na Norveškem, 
Islandiji, v Lihtenštajnu in Švici, če ne omenjamo še več kot 20 
namenskih služb v čezmejnih regijah), boste po prihodu v dr-
žavo gostiteljico še vedno imeli dostop do strokovnih storitev 
EURES-a. Zagotovimo vam lahko nasvete v zvezi s sistemom za 
socialno varnost, dodatne informacije o trgu dela ali nasvete v 
zvezi z lokalnim okoljem: EURES je vedno na dosegu roke.

Ta knjiga je bila pripravljena, ker bi EURES rad na enem mestu 
združil dragoceno znanje, ki ga je mreža zbrala v teh letih, da bi 
lahko vsi evropski državljani imeli koristi od tega znanja in bi to 
knjigo vzeli v roke, kadar bi potrebovali nasvet. Knjiga je mor-
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da še najbolj koristna za iskalce zaposlitve, saj je stvarni vir za 
pomoč pri iskanju dela, v njej pa so razčlenjene tudi nekatere 
opažene kulturne ovire v Evropi. Kljub temu pa bo uporabna 
tudi za delodajalce, ki bodo lahko nekaj več izvedeli o kultur-
nem ozadju ljudi, ki so se prijavili na delovno mesto.

Največja prednost službe EURES je njegova mreža. Izdelavo 
tega priročnika je usklajeval VDAB (flamski zavod za zaposlo-
vanje) skupaj z drugimi belgijskimi zavodi za zaposlovanje, k 
njemu pa je sicer prispevala celotna mreža; brez prispevkov 
in strokovnih opažanj drugih uradov ta priročnik ne bi mogel 
nastati. Upamo, da se vam bo zdel uporaben, ter vam želimo 
veselo in uspešno evropsko mobilnost delovne sile!  
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Spodbujanje mobilnosti po vsej Evropi

Življenje se nikoli ne ustavi: vsak dan se naučimo nekaj novega 
ali se znajdemo pred novim izzivom. Evropski trg dela ni nič dru-
gačen: delavci se starajo, stopnja zaposlenosti pa se od enega 
leta do drugega pogosto hitro spreminja. Pri EURES-u želimo za-
gotoviti, da boste iz svojih pravic in priložnosti v Evropi potegnili 
čim več, ne glede na to, kaj bo prinesel naslednji dan. 

Evropska mobilnost delovne sile se nenehno povečuje: čeprav 
so nekatere države na začetku določile omejitve za delavce iz 
novih držav članic EU, so bile te do zdaj večinoma ukinjene. Ve-
čina ljudi nima več „službe za vse življenje“ – in to lahko vidimo 
kot razburljivo priložnost za raziskovanje cele vrste sektorjev, 
vlog in krajev. Delodajalci in iskalci zaposlitve imajo lahko s pri-
lagodljivostjo in svobodomiselnostjo korist od nenehno spre-
minjajočih se vzorcev na trgu dela v Evropi: iskalci dela lahko 
raziščejo različne zanimive vzorce dela, ki se razvijajo, med dru-
gim tudi delo na daljavo in delitev dela, medtem ko imajo lahko 
delodajalci raznoliko, živahno delovno silo, če sprejemajo pri-
jave iz tujine in zagotovijo, da lahko zaposleni dosežejo zdravo 
razmerje med delom in prostim časom. Delodajalci in iskalci 
dela lahko s pravo pomočjo in podporo najdejo priložnosti za 
zaposlitev in zaposlovanje zunaj svojega neposrednega okolja. 
Namen te knjige je, da vam ponudi najrazličnejše nasvete in 
splošne informacije, ki vam bodo omogočile, da te priložnosti 
izkoristite.

EURES ima edinstven položaj, da vidi te priložnosti, ki so na vo-
ljo vsem v Evropi, in tudi, kar je bistveno, ovire, ki so še ostale 
in s katerimi se ljudje srečujejo pred selitvijo v tujino in po njej. 
Veliko teh ovir je povezanih s kulturnim razumevanjem; to, za-
radi česar je Evropa tako bogata in raznolika, lahko tudi zme-
de tiste, ki nameravajo raziskati njene priložnosti. Čeprav smo 
državljani združene Evrope, se drug drugemu še vedno lahko 
zdimo tujci, še posebno v tako pomembnih okoliščinah, kot je 
postopek zaposlovanja. 

Priročnik smo napisali predvsem za ljudi, ki želijo najti delo zu-
naj svoje domovine (tako, da se preselijo ali da postanejo čez-
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mejni delavci), in tudi za delodajalce, katerim bo omogočil, da 
spoznajo kulturno ozadje prosilca. Knjiga vsebuje pregled za 
vsako državo članico, pri čemer so podane najpomembnejše 
informacije, opisano pa je tudi, kaj je sprejemljivo pri prijavlja-
nju na delovno mesto ali zaposlitvi prosilca iz tujine, kaj pa ne. 

EURES-ovi strokovnjaki za mobilnost delovne sile so bili nepo-
grešljiv vir informacij pri sestavljanju te knjige. Tej evropski mreži 
z 800 zaposlenimi in tudi redno posodobljenim informacijam na 
naši spletni strani (http://eures.europa.eu) se lahko zahvalimo, da 
vam lahko zdaj predstavljamo informacije, za katere menimo, da 
so nepogrešljive za vse, ki se nameravajo preseliti v tujino. Seveda 
vas tudi vabimo, da se posvetujete z našo mrežo ali si ogledate 
spletno stran in poiščete pomoč pri morebitnih dodatnih vpraša-
njih ali pomoč, ki je prilagojena vam. Upamo, da boste uživali v 
tej knjigi!



Postopki prijave na delovno 

mesto v EGP
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Običajni postopki prijave na delovno1. 

Običajni postopek prijave poteka tako, da se kandidati prijavijo 
na delovno mesto, nato pa so povabljeni na razgovor z deloda-
jalcem in/ali njegovim predstavnikom. 

Prosilci se morajo zavedati, da se obdobje od objave prostega 
delovnega mesta do dneva začetka zaposlitve določi glede na 
zahteve delodajalca. Vendar pa od obdobja izbora do začetka 
zaposlitve redko mine več mesecev. Edino zakonsko predpi-
sano obdobje je določeno v odstavku 4 člena 17 Zakona o 
spodbujanju zaposlovanja, v katerem je navedeno, da mora 
delodajalec pisno obvestiti lokalni urad za delo o rezultatih 
izbirnega postopka. 

Uradni jezik  bolgarski
Ureditev   parlamentarna republika
Površina   110 910 km²
Glavno mesto  Sofija
Denarna enota  lev
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna   + 359
številka   
Domenska končnica  .bg

bOlgarija

mesto v Bolgariji
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Prvi stik in splošna pravila, kadar kandidat išče zaposlitev prek 
direktorata lokalnega urada za delo:

poslušajte iskalca zaposlitve in poskrbite, da se sprosti;•	
preglejte dokumente, ki jih je predložil iskalec zaposlitve;•	
iskalcu zaposlitve predstavite dokumente, potrebne za •	
prijavo na uradu za delo;
vnesite podatke o iskalcu zaposlitve v samodejni infor-•	
macijski sistem;
pogovorite se o želeni zaposlitvi;•	
iskalcu zaposlitve dajte informacije o ustreznih prostih •	
delovnih mestih;
povzetek in iskalčeva potrditev, kar zadeva storitve •	
direktorata lokalnega urada za delo, ki kandidatu naj-
bolj ustrezajo.

Točke, ki jih je treba upoštevati pri elektronskih prijavah:
zelo pomembno je, da kandidat oceni, ali je vsebina delov-•	
nega mesta v skladu z njegovimi interesi. Nekatere spletne 
strani so namenjene posameznim vrstam poklicev, nekate-
re pa iskalcem zaposlitve v posameznih regijah; 
pomembno je tudi, da lahko na nekaterih spletnih •	
straneh kandidati objavijo svoj življenjepis, delodajalci 
pa se registrirajo. Če se kandidat posebej zanima za 
določeno podjetje, se lahko uporabi samo spletna stran 
tega podjetja;  
zelo pomembno je, da iskalec zaposlitve zaposlitev išče •	
na spletnih straneh, ki se redno posodabljajo; 
kandidatov življenjepis v elektronski obliki naj bo skla-•	
den s standardnim evropskim življenjepisom; 
če je treba izpolniti prijavni obrazec, poskrbite, da je •	
pravilno izpolnjen;
elektronske dokumente (življenjepis, predstavitveno •	
pismo, prijavne obrazce itd.) je treba poslati v roku, 
navedenem v oglasu za delo.

Točke, ki jih je treba upoštevati pri pisnih prijavah:
pripravite življenjepis na papirju v skladu s standardnim •	
evropskim življenjepisom;
napišite predstavitveno pismo; •	
delodajalec lahko poleg življenjepisa zahteva tudi druge •	
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dokumente; 
poskrbite za lično obliko dokumentov, da tako navduši-•	
te delodajalca;
upoštevajte rok za predložitev dokumentov. •	

Točke, ki jih je treba upoštevati pri telefonskih stikih:
Na splošno prijave na delovno mesto po telefonu niso pripo-
ročljive, saj delodajalcu omogočajo, da laže zavrne kandidata. 
Namen telefonskih pogovorov je dogovoriti se za razgovor z 
delodajalcem. Pri telefonskem pogovoru so pomembne nasle-
dnje zadeve:

kandidati naj se predstavijo;•	
kandidati naj pojasnijo, za katero delovno mesto se •	
zanimajo in zakaj kličejo; 
na kratko in jasno naj obrazložijo, zakaj so primerni za •	
to delovno mesto;
kandidati naj se poskusijo dogovoriti za datum razgovora. •	

Ponavadi mora kandidat za uspešno prijavo pri opisu svojih 
spretnosti in znanj navesti, da izpolnjuje najpomembnejše 
zahteve iz oglasa za delo (vendar pa jih od tam ne sme dobe-
sedno prepisati).

Kako se pripraviti na razgovor  2. 

Zaposlovalec pričakuje od kandidatov ustrezno izobrazbo, 
kvalifikacije in delovne izkušnje. Za nekatera delovna mesta 
so lahko zelo pomembni znanje enega ali več tujih jezikov, 
usposobljenost za delo z računalniki, vozniško dovoljenje itd. 

Trajanje postopka je odvisno od delodajalčevih zahtev glede 
roka za prijavo. 

Splošna pravila za postopek prijave prek lokalnega urada za 
delo: 

predhodni izbor ustreznih kandidatov za prosto delov-•	
no mesto; 
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prvi stik z izbranimi kandidati, povabljenimi na sestanek s •	
svetovalcem za zaposlovanje na lokalnem uradu za delo;  
sestanek in razgovor z iskalci zaposlitve za pripravo pro-•	
fila, skladnega s prostim delovnim mestom;
pomoč iskalcem zaposlitve pri pripravi življenjepisa in dru-•	
gih dokumentov v skladu z zahtevami delodajalca; 
priprava iskalcev zaposlitve na razgovor z delodajalcem;•	
priprava referenc;•	
organizacija razgovora z delodajalcem; •	
opravljanje dejanskega razgovora z delodajalcem;•	
povratne informacije iskalca zaposlitve in delodajalca o •	
rezultatih prijave. 

Delodajalec je med razgovorom pozoren na točnost, vi-
dez, prisebnost, samozavest in kretnje. Razgovor vodi de-
lodajalec ali njegov predstavnik.

Če razgovor poteka v lokalnem uradu za delo, sodelujejo sve-
tovalec za zaposlovanje, kandidat in delodajalec ali njegov 
predstavnik; če razgovor poteka v podjetju, pa sodelujeta de-
lodajalec ali njegov predstavnik in kandidat.

Sestanek traja od pol ure do največ eno uro. Kadar delodaja-
lec zahteva, da kandidat po teoretičnem preizkusu opravi še 
praktični preizkus, je postopek daljši. 

Ne pokažite, da ste živčni (ne zavijajte z očmi, ne zvijajte rok, ne 
tresite se, ne igrajte se z lasmi itd.), govorite razločno in ne pretiho, 
ne kadite ali žvečite žvečilnega gumija, ne uporabljajte slenga, ne 
bodite samokritični, vaši odgovori naj bodo kratki, ne kritizirajte 
svojih prejšnjih delodajalcev, ne uporabljajte klišejev, ne primer-
jajte se z drugimi kandidati za to delovno mesto, ne razglabljajte o 
osebnih in finančnih težavah.

Če vam med razgovorom ponudijo kozarec vode, ga lahko  
vzamete.

Kandidat lahko zastavi vprašanja na koncu razgovora. Zadeva-
jo lahko naslednja področja: upravno strukturo podjetja, zna-
čilen delovni dan zaposlenega na tem delovnem mestu, rok 
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za prejem povratne informacije, programe za izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih v podjetju. 

Taki sestanki najpogosteje potekajo tako:
Kandidat in delodajalec se sestaneta in pozdravita.•	
Kandidat sede.•	
Delodajalec in/ali njegov predstavnik postavlja vpraša-•	
nja, na katera kandidat odgovarja.
Na koncu razgovora delodajalec kandidatu omogoči, da •	
mu zastavi morebitna vprašanja.
Med razgovorom si bo delodajalec prizadeval s kandi-•	
datom imeti običajen pogovor. Od prosilca se pričakuje, 
da je samozavesten in priseben.

Razmerje med nepoklicnimi in poklicnimi temami, obravnava-
nimi med razgovorom, je odvisno od zahtev za prosto delovno 
mesto.

Kandidati morajo obrazložiti svojo motivacijo in delodajalcu 
povedati več o sebi, svojih dobrih straneh in interesih. „Zakon 
o spodbujanju zaposlovanja“ prepoveduje neposredno ali po-
sredno diskriminacijo pri postopkih prijave na delovno mesto. 
Delodajalec kandidatov ne sprašuje o njihovem zasebnem ži-
vljenju. Zakon o varstvu osebnih podatkov določa, da so oseb-
ni podatki opredeljeni kot kakršne koli informacije o posame-
zniku, ki jih je mogoče izslediti prek posamezne številke.

Prosilec mora biti seznanjen z dejavnostjo podjetja, upravo, 
strankami in tekmeci ter razvojnimi priložnostmi. 

Delodajalci pogosto zastavljajo naslednja vprašanja: 
Zakaj ste se prijavili na to delovno mesto?•	
Kaj lahko prispevate k našemu podjetju?•	
Povejte mi kaj o sebi. Kdo ste? Po čem se razlikujete od •	
drugih?
Kakšno plačo pričakujete? •	

Po razgovoru lahko kandidat čez nekaj časa stopi v stik z de-
lodajalcem (osebno ali po telefonu) in se pozanima o rezul-
tatih razgovora, če se prej nista dogovorila drugače.
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Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Ni priporočljivo, da kandidati med razgovorom takoj razkri-
jejo svoje zahteve glede plačila. Glede na pogodbo se plačilo 
obračunava po urah ali mesecih. Višina plačila se določi glede 
na dolžino delovnega časa ali proizvodne rezultate. Zaposleni 
in delodajalec se s pogajanjem dogovorita o znesku plačila za 
posamezno postavko (proizvodno kvoto), ki pa ne sme znašati 
manj od zneska, določenega v kolektivni delovni pogodbi.

Nekatera podjetja od kandidatov zahtevajo enodnevno posku-
sno delo, a to ni preveč pogosto. 

Postopek prijave se konča s podpisom pogodbe o delu ali z 
obvestilom kandidata, da ni bil izbran. Delodajalec mora v 
sedmih dneh obvestiti lokalni urad za delo o rezultatih izbir-
nega postopka. Kadar lokalni urad za delo dejavno sodeluje 
pri organizaciji razgovora, se pričakuje, da kandidata obvesti, 
da ga je delodajalec zavrnil. 

Ali potrebujete reference?4. 

Prejšnji delodajalci lahko zagotovijo reference. Te dokazujejo, 
da je kandidat primeren za prosto delovno mesto. 

Na razgovoru bo morda treba pokazati kopijo diplome. Neka-
teri delodajalci lahko zahtevajo priporočilna pisma. 

Od vrste delovnega mesta je odvisno, ali potrebujete „potrdilo 
o nekaznovanosti“.
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Kako narediti dober vtis5. 

Treba je vnaprej preveriti točen naslov podjetja in kako se pri-
de do tja z javnim prevozom.  Zapišite si točen čas sestanka in 
prinesite s sabo vse potrebne dokumente. Vedno potrdite, da 
boste prišli na razgovor.

Na razgovoru lahko manjkate samo, če imate upravičen razlog. 
V tem primeru se morate opravičiti, da niste mogli priti na raz-
govor, in pojasniti, zakaj. 

Oblecite se elegantno; ne nosite športnih oblačil, kratkih kril ali 
kričečih barv; oblačila naj bodo čista, čevlji pa zloščeni in uskla-
jeni z oblačili; ne uporabljajte močnih dezodorantov in parfu-
mov; pazite na podrobnosti, kot so čisti lasje, nohti, pričeska; 
moški naj bodo sveže obriti ali imajo urejeno brado. Ne nosite 
izstopajočega nakita. 

Kandidati naj bodo vljudni, prijazni in se smehljajo; z izpraševal-
cem naj vzpostavijo stik z očmi, pozorno poslušajo vprašanja in 
na vsako odgovorijo (največ dve minuti), govorijo naj razločno, 
samozavestno in umirjeno, na kratko povzamejo svoje predno-
sti ter primerjajo svoje izkušnje z zahtevami za delovno mesto, 
na katero se prijavljajo, delodajalcu naj se zahvalijo za čas, ki si 
ga je vzel, ali mu celo napišejo zahvalno pismo. 
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Uradni jezik  nizozemski (sever), francoski   
   (jug), nemški  
Ureditev   ustavna monarhija
Površina   30 528 km²
Glavno mesto  Bruselj
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 32
številka   
Domenska končnica  .be

belgija

Običajni postopki prijave na delovno1. 

Postopek prijave se ponavadi začne z zbiranjem informacij o 
prostem delovnem mestu ali osebah za stik, če se prijavljate na 
lastno pobudo. Lahko stopite v stik s podjetjem, da dobite več 
informacij o prostem delovnem mestu, in poiščete informacije 
o dejavnosti delodajalca. Če vam prosto delovno mesto ustreza, 
lahko napišete predstavitveno pismo in življenjepis ter ju pre-
dložite delodajalcu, kot je dogovorjeno.

Če delodajalca zanima vaš profil, vas lahko pokliče na enega ali 
več razgovorov. Lahko pričakujete tudi ocenjevanje, preverjanje 
spretnosti in znanj ter psihološko testiranje. V zadnji fazi delo-
dajalec sprejme odločitev in sporoči povratne informacije. Od-

mesto v Belgiji
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govor (povratne informacije) lahko zahteva tudi kandidat, kar si 
lahko delodajalec razlaga celo kot dodaten znak, da ste motivi-
rani in zainteresirani.

Najpogostejši postopek je izbira na podlagi življenjepisa in pred-
stavitvenega pisma. Treba je vedeti, da se lahko v Belgiji na vsa 
razpisana delovna mesta prijavijo moški in ženske. Starostne 
omejitve ni.

Povprečno obdobje postopka zaposlitve od objave prostega de-
lovnega mesta do začetka delovnega razmerja je odvisno od več 
dejavnikov: števila razgovorov ali ocenjevanj, javnega ali zaseb-
nega sektorja, pogodbe za določen ali nedoločen čas, odpove-
dnega roka zaposlenega pri prejšnjem delodajalcu, potrebnega 
časa za selitev itd. Povprečno trajanje postopka zaposlitve za vse 
vrste prostih delovnih mest je šest tednov, za nekatera delovna 
mesta (npr. delovna mesta, na katerih primanjkuje prosilcev) pa 
je lahko precej krajše.

Kadar se prijavljate po e-pošti, uporabite „profesionalen“  
e-naslov. Delodajalci ne cenijo preveč izvirnosti pri naslovih. Poskr- 
bite, da pismo vsebuje jasen sklic, in napišite predstavitveno pi-
smo. Pazite na obliko predstavitvenega pisma in življenjepisa. Pri 
pisanju predstavitvenega pisma uporabite belgijske standarde 
(če jih poznate). Uporabite čisti papir, če se prijavljate po običajni 
pošti. Kadar delodajalca pokličete, se na kratko in jasno predsta-
vite ter govorite v ustreznem jeziku. Če se prijavljate na lastno 
pobudo, se predstavite in pojasnite, katero delovno mesto vas 
zanima.

Če poznate delovno mesto in podjetje, pomeni, da ste motivi-
rani. Glejte tudi, da imate pripravljene odgovore na vprašanja o 
svojih dobrih in slabih straneh. 

Najpomembnejši dokument je življenjepis. V Belgiji pri prijavi 
ponavadi niso potrebni drugi dokumenti. Delodajalci vam ver-
jamejo glede diplome, potrdil itd. Vendar pa boste nekatere 
dokumente morda morali predložiti ob podpisu pogodbe. Zato 
poskrbite, da boste imeli pripravljen prevod diplome, kopije pa 
vam ni treba poslati s prijavo.
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Prevzemite pobudo za povratne informacije po razgovoru. To 
si lahko delodajalec razlaga kot pomemben motivacijski de-
javnik. Z delodajalcem lahko navežete stik sami, če se vam po 
dveh tednih še ni oglasil (razen če veste, da bo obdobje odlo-
čanja daljše).

Bodite vljudni, iskreni in profesionalni. Delodajalcu nikoli ne 
lažite. Govorite samo o zadevah, ki bi ga lahko zanimale. Raz-
govor lahko velja bolj za obliko pogajanja kot za sestanek z 
vprašanji in odgovori. 

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Delodajalec se najprej osredotoči na vaše vedenje, samoza-
vest, vljudnost in na to, kako se predstavite. Predstavljali bo-
ste podjetje, zato se morate ujemati s skupino. Na razgovorih 
sta lahko dve osebi ali tri. Prvi razgovor po navadi opravi psi-
holog. Potem imate lahko razgovor z vodilnim delavcem, ki 
bo vaš neposredni nadrejeni ali pa celo prihodnji sodelavec. 
Zadnji praktični razgovor (pogajanje o plači itd.) bo opravil 
predstavnik oddelka za kadrovske zadeve. Pričakujte, da bo 
razgovor trajal 45 minut, preizkusi pa pol dneva. 

Pri izbirnem postopka sta pomembni besedna in nebesedna 
komunikacija. Če vam ponudijo kavo ali vodo, lahko sprejme-
te. Ob koncu razgovora lahko zaprosite za dodatne informaci-
je o delovnem mestu ali podjetju. Lahko se pozanimate tudi o 
praktičnih informacijah glede delovnega mesta.

Na začetku razgovora se po navadi najprej predstavijo izpra-
ševalci. Nato zaprosijo za predstavitev še kandidata. Izpraše-
valec bo na začetku postavljal zelo splošna vprašanja, nato 
pa vedno podrobnejša. Ob koncu lahko kandidat postavi 
dodatna vprašanja, razgovor pa se zaključi s praktičnim do-
govorom o obdobju za odločitev o izbranih kandidatih in po-
vratnih informacijah.
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Ozračje na sestanku je ponavadi uradno in profesionalno. Pred 
razgovorom in po njem se vedite profesionalno. Odgovarjajte 
dosledno. Bodite pozorni na to, kako se predstavijo izpraševal-
ci. Pri nagovarjanju uporabite njihovo ime, samo če to storijo 
tudi sami. Ozračje na razgovoru ne kaže vedno splošne kulture 
podjetja.

Osrednja tema razgovora bodo poklicne zadeve. Pričakujte, da 
bo razmerje med poklicnimi in zasebnimi vprašanji 80 : 20.

Pomembno je, da delodajalce prepričate o svoji usposobljeno-
sti, spretnosti in znanju, zato jih omenjajte med razgovorom. 
Pričakujte, da boste morali motivacijo, spretnosti in znanja do-
kazati s praktičnimi primeri, konjički, prostovoljnim delom itd.

Delodajalec mora spoštovati kandidatovo zasebnost. Ni vam 
treba odgovoriti na vprašanja o religiji, spolnosti, želji po otro-
cih v bližnji prihodnosti itd. Kandidat se lahko „zlaže“ glede 
teh tem, če niso povezane z delom. Če niste pripravljeni od-
govarjati na preveč kočljiva vprašanja, lahko to dokazuje vašo 
nepopustljivost do delodajalca in se vam lahko šteje v dobro. 
Belgija ima zakonodajo proti diskriminaciji. Če menite, da ste 
žrtev diskriminacije, se lahko uradno pritožite. 

Delodajalci cenijo, da se kandidati sami pozanimajo o podjetju. 
Informacije o sektorju, nedavnih projektih tega podjetja itd. 
lahko poiščete v spletu.

Vprašanja bodo večinoma povezana z vašo motivacijo, osebno-
stjo, spretnostmi in znanji. Bodite pozorni: vsako vprašanje ima 
svoj namen. Vedno se vprašajte, zakaj izpraševalca to zanima. 

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Pogajanja o plači po navadi potekajo v zadnjem delu postopka 
zaposlovanja, ko lahko kandidat postavlja vprašanja. V Belgiji je 
plača navadno izražena kot bruto plačilo na mesec ali uro, od-
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visno od vrste pogodbe. Naj se vam ne bo nerodno pozanimati 
glede natančne razčlenitve plače. Pri letni plači se lahko pogaja-
te o dodatni 13. ali celo 14. mesečni plači. Ti dve nista vključeni v 
plačo, navedeno v oglasu. V Belgiji se je o plači mogoče pogajati 
samo v zasebnem sektorju.

Glavni dodatki, ki presegajo zakonsko določene prejemke, so: 
boni za prehrano, zavarovanje za bolnišnično zdravljenje, službeni 
avtomobil, mobilni telefon, računalnik, povračilo stroškov prevoza 
na delo in z njega.  Pogajata se prosilec in predstavnik za kadro-
vske zadeve. S pravnega vidika enodnevno „poskusno delo“ ni 
mogoče, razen če se uredi prek agencije za začasna dela (to po-
meni, da boste za ta dan prejeli plačilo). Praktičen preizkus na de-
lovnem mestu je mogoč, vendar pa lahko traja samo toliko časa, 
da se preverijo vaše spretnosti in znanja.

Postopek prijave velja za končanega po prejemu povratnih 
informacij. Prevzemite pobudo in sami zaprosite za povratne 
informacije. 

Ali potrebujete reference?4. 

V Belgiji reference niso v navadi. Lahko se sicer zahtevajo, a se 
to ne dogaja pogosto. 

Kopijo diplome potrebujete za nekatera registrirana delovna 
mesta ali pa, kadar je od stopnje diplome odvisen plačni razred 
(v javnem sektorju).

Priporočilna pisma se v Belgiji ne uporabljajo. Včasih se lahko 
zahteva potrdilo o nekaznovanosti: na primer na delovnih me-
stih, na katerih boste delali z otroki, zaporniki.
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Kako narediti dober vtis5. 

Vedno bodite točni. Pridite raje pet minut prezgodaj, nikoli pa 
ne zamudite. Če pričakujete, da boste zamudili zaradi prometa, 
zamude vlaka itd., o tem obvestite delodajalca. Na poti na raz-
govor imejte s sabo njegovo telefonsko številko.

Zelo vljudno in profesionalno je potrditi svojo udeležbo na 
razgovoru, da delodajalci vedo, da vas lahko pričakujejo. Če se 
razgovora ne morete udeležiti ob predlaganem času, čim prej 
stopite v stik z delodajalci in se dogovorite za nov sestanek. 

V Belgiji se večina ljudi vozi na delovno mesto. To pomeni,  
da večina delodajalcev pričakuje, da se boste lahko udeležili 
razgovora za zaposlitev. Razdalje so tako kratke, da vožnja na 
razgovor ne sme biti ovira.

Predpisanega načina oblačenja ni. Oblecite se tako, kot se vam 
zdi, da bi bil oblečen nekdo na položaju, na katerega se prija-
vljate. Ne nadenite pa si obleke in kravate, če se prijavljate za 
vodovodnega inštalaterja, in ne nosite kratkih hlač ali kavbojk 
na razgovoru za prodajnega zastopnika. Nakit ali parfum naj 
bo usklajen z oblačili. Ne pretiravajte. Ne pozabite, da se vaša 
osebnost kaže s tem, kako se predstavite.

Če zaprosite za povratne informacije, bo delodajalec vedel, da 
ste motivirani. Če vam je obljubil, da se vam bo oglasil v enem 
tednu, ga ne kličite prej. Če pa vas tudi po dveh tednih ne pokli-
če, ga lahko pokličete in zaprosite za povratne informacije.
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Uradni jezik  češki 
Ureditev   parlamentarna republika
Površina   78 866 km²
Glavno mesto  Praga
Denarna enota  češka krona (CZK)
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 420
številka   
Domenska končnica  .cz

ČešKa rePubliKa

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Običajni postopek prijave poteka tako, da se kandidati odzovejo 
na ponudbe za zaposlitev, objavljene v spletu, časopisih in na 
uradih za delo. Delodajalec po navadi navede e-naslov, na kate-
rega zainteresirani kandidati pošljejo svoj življenjepis in predsta-
vitveno pismo. Veliko delodajalcev uporablja storitve zasebnih 
agencij za zaposlovanje, ki vam lahko pošljejo ponudbe za zapo-
slitev, če se prijavite pri njih.

Ko delodajalcu pošljete prijavo, lahko pričakujete odgovor v 
nekaj dneh ali tednih. Po navadi vas bo tudi povabil na oseb-
ni razgovor. Nič nenavadnega pa ni, da ne prejmete odgovora, 
kadar delodajalca vaš profil ne zanima. Vsi delodajalci v Češki 

v Češki republiki
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republiki imajo posebno obveznost. Prosta delovna mesta, ki se 
ne zapolnijo v 10 dneh, morajo prijaviti uradu za delo. Spletna 
stran urada za delo vsebuje največjo zbirko podatkov o prostih 
delovnih mestih.

Čas od objave prostega delovnega mesta do dne, ko se zapo-
slitev začne, je lahko različen. V oglasu je lahko naveden točen 
datum začetka pogodbe ali pa se o tem datumu dogovorita de-
lodajalec in prosilec.

Na izbrano ponudbo za zaposlitev se odzovite čim prej in upo-
števajte osnovna merila, navedena v ponudbi. Vaš cilj je pritegni-
ti zanimanje delodajalca in prvi stik z njim je zelo pomemben. 

Na delovno mesto se lahko prijavite elektronsko (strukturiran ži-
vljenjepis in predstavitveno pismo po e-pošti, spletna prijava na 
delodajalčevi spletni strani, zaposlitveni portali itd.). Omejite se 
na eno stran. Prijave ne pošiljajte iz poštnega predala trenutne-
ga delodajalca, z e-naslova z vzdevkom ali s skupinsko e-pošto. 
Vpišite zadevo e-sporočila, na primer naziv delovnega mesta. Ja-
sno opišite priponke k sporočilu. Življenjepis pošljite v posebni 
priponki.

Pisna prijava mora vsebovati točen naslov podjetja, datum, de-
lovno mesto, na katero se prijavljate, informacije o tem, kje ste 
našli oglas, kaj lahko ponudite (kvalifikacije, delovne izkušnje), 
prošnjo za osebni razgovor, vaše ime in podatke za stik. Priložiti 
morate strukturiran življenjepis. 
 
Telefonsko številko lahko najdete v oglasu za zaposlitev ali na 
spletni strani podjetja. Pripravite se na delodajalčeva vprašanja 
– pri roki imejte pisalo, beležnico in življenjepis. Prizadevajte si 
govoriti z osebo, ki je odgovorna za vaše področje. Na vpraša-
nja odgovarjajte kratko in natančno ter zaprosite za osebni se-
stanek z delodajalcem. Potrudite se, da sprejmete čas sestanka, 
ki ga predlaga delodajalec. Priporočljivo je poklicati na začetku 
delovnega dne.

Tudi če podjetje ni objavilo prostega delovnega mesta, vi pa bi 
se radi tam zaposlili, lahko vseeno napišete prošnjo ter se osre-
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dotočite na svojo zamisel o delu, ki bi ga lahko v tem podjetju 
opravljali in na svoje razloge za to.

Zaposlovalci pričakujejo, da so prosilci seznanjeni s podjetjem 
(organizacijo in dejavnostmi podjetja) in podrobnostmi o pro-
stem delovnem mestu. Prosilca bodo vprašali, zakaj si želi delati 
v tem podjetju. Prosilec mora biti tudi pripravljen odgovarjati na 
vprašanja o strokovnem znanju in drugih kvalifikacijah (osebne 
lastnosti, sposobnost za samostojno delo ali delo v skupini, za-
nesljivost, prilagodljivost, pretekle izkušnje itd.). Nekateri delo-
dajalci od prosilca zahtevajo tudi opravljanje psihodiagnostičnih 
testov, da preverijo njegovo osebnost.

Na razgovoru mora prosilec predložiti svoje kvalifikacije in doku-
mente o izobrazbi (diplomo, potrdila o znanju jezikov, vozniško 
dovoljenje, izpit iz varjenja itd.); kopije diplom in dokumentov 
se ponavadi predložijo po podpisu pogodbe o delu. Delodajalci 
ponavadi zahtevajo tudi potrdilo o nekaznovanosti.
 
Prosilci postopek prijave običajno začnejo tako, da pošljejo ži-
vljenjepis in predstavitveno pismo. Po nekaj dneh ali tednih 
delodajalec navadno obvesti kandidate iz ožjega izbora in jih 
povabi na osebni razgovor. Razgovor poteka tako: 1. zaposlova-
lec predstavi podjetje in delovno mesto; 2. preizkus prosilčevega 
strokovnega znanja in/ali spretnosti in znanj in/ali psihodiagno-
stični test; 3. individualni razgovor. Rezultati razgovora se sporo-
čijo pisno ali po telefonu.

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Na razgovoru lahko običajno pričakujete enega, dva ali tri iz-
praševalce. Dolžina sestanka, vedenje in oblačila na sestanku 
so odvisni od delovnega mesta, na katero se prijavljate, in od 
delodajalca. Na „povprečnem“ razgovoru ste lahko najprej vi 
na vrsti za odgovarjanje na vprašanja (predvsem o izobrazbi, 
izkušnjah in motivaciji), nato pa dobite priložnost, da vpraša-
nja tudi zastavite. Na nekaterih razgovorih morate uspešno 
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opraviti več stopenj, da dobite zaposlitev. Pomembno je, da 
ste samozavestni in pokažete, da vas delovno mesto in pod-
jetje zanimata. Vprašanje plačila je lahko kočljivo. S temi vpra-
šanji je bolje počakati, dokler jih delodajalec sam ne omeni ali 
pa vam pove, da vas želi zaposliti. 

Sestanek s prosilci navadno nima določene zgradbe. Lahko 
poteka kot razgovor, preizkus, izbirni postopek ali kako dru-
gače. Po navadi je organiziran kot razgovor. Glede na orga-
nizacijo podjetja je lahko na razgovoru lastnik podjetja, ka-
drovski delavec ali vodja oddelka ali pa so kar vsi trije. Večina 
sestankov se začne s kratkim uvodnim razgovorom o osebnih 
podatkih, življenjepis pri tem še ne pride na vrsto. Nato sle-
dijo vprašanja, s katerimi kadrovski delavec pridobi več po-
drobnejših informacij o prosilcu, njegovih pričakovanjih in 
poklicnih ciljih. Ta vprašanja so osredotočena na izobrazbo in 
delovne izkušnje. Naslednji del razgovora je namenjen delov-
nemu mestu. V tem delu dobi prosilec informacije o podjetju 
in notranjih odnosih, da se tako seznani z dejavnostmi in de-
lovnim okoljem podjetja. Na koncu razgovora lahko pridejo 
na vrsto nepoklicna vprašanja ali pa prosilec pojasni motiva-
cijo za to delovno mesto in pokaže svoje spretnosti in znanja. 
Razmerje med nepoklicnimi in poklicnimi temami je 20 : 80.

V Češki republiki nimamo posebnih zakonov proti diskrimina-
ciji. Zadeve v zvezi z diskriminacijo so vključene v več zakon-
skih predpisov (npr. delovni zakonik, delovno pravo). Seveda 
vam na nekatera vprašanja ni treba odgovoriti, na primer 
na vprašanja v zvezi z vero, manjšinami, zdravjem, številom 
otrok, zakonskem stanu, premoženjskimi zadevami … Nanje 
lahko odgovorite z vprašanjem: „Kako je to povezano z delov-
nim mestom, na katerega se prijavljam?“ 

Zanimanje delodajalca lahko spodbudite tako, da pokažete za-
nimanje za delo v podjetju. Prizadevajte si izvedeti čim več o 
podjetju. Poznavanje podjetja je zelo pomembno (zgodovina, 
področje poslovanja, izvoz, proizvodnja, opis delovnega me-
sta, število zaposlenih itd.). Informacije lahko dobite na primer 
na spletni strani podjetja.
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Najpogostejša vprašanja na razgovoru so:
Nam lahko poveste kaj o sebi?•	
Ste že delali na enakem (ali podobnem) delovnem •	
mestu?
Zakaj bi radi delali prav v našem podjetju?•	
Kaj pričakujete od zaposlitve v našem podjetju?•	
Zakaj se vam zdi, da bi vas morali zaposliti? •	
Katere so vaše prednosti?•	
Katere so vaše slabosti? •	
Ste pripravljeni potovati?•	
Kakšno delo iščete?•	
Zakaj ste zapustili prejšnje delovno mesto?•	
Kaj veste o našem podjetju?•	
Kaj ste počeli, medtem ko ste bili brezposelni?•	
Kdaj lahko začnete delati?•	
Kakšno plačilo pričakujete?•	
Ste pripravljeni delati nadure?•	
Kakšen odnos imate do informacijske tehnologije? •	
Imate kakšne reference? •	
Imate kakšna vprašanja?•	

Na razgovoru/preizkusu vam ne bi smeli postaviti naslednjih 
vprašanj:

kakšna je vaša politična usmeritev; ste včlanjeni v katero •	
politično stranko;
vprašanj o verski pripadnosti;•	
vprašanj o družinskih razmerah in premoženju;•	
o partnerskih odnosih, porokah.•	

Priporočljivo je, da se za razgovor/preizkus prej dogovorite s 
kadrovskim oddelkom.
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Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Kmalu po razgovoru z delodajalcem boste prejeli njegovo od-
ločitev (naj bi bila pisna). Če je pozitivna in se odločite, da se 
boste zaposlili, stopite v stik s kadrovskim delavcem (vodjo ka-
drovskih zadev) v podjetju, obvestite ga o svoji odločitvi ter se 
dogovorite o datumu začetka zaposlitve in drugih pomembnih 
podrobnostih pogodbe o zaposlitvi.

Zaposlitev temelji na pogodbi med delodajalcem in zaposle-
nim. Delodajalec mora pripraviti pisno pogodbo (delovni za-
konik). Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati osnovne pogoje: 
vrsto dela, kraj dela, datum začetka dela in trajanje pogodbe. 
Da bi se izognili prihodnjim nesporazumom, je v pogodbo o 
zaposlitvi priporočljivo vključiti obveznosti in pravice zapo-
slenega/delodajalca, opis dela, število delovnih ur, poskusno 
dobo, pravico do dopusta, odpovedni rok ter plačno lestvico 
in pogoje.

O plači se lahko pogajate, vendar je to odvisno od okoliščin. 
Dobro je, da ste seznanjeni s plačami. Te se razlikujejo med po-
sameznimi sektorji in kraji. Bolje je, da delodajalec na razgovo-
ru prvi omeni plačo, prosilec pa počaka na njegovo ponudbo. Z 
zasebnimi in manjšimi delodajalci se boste uspešneje pogajali 
o plači. V velikih podjetjih, javni ali državni upravi in ustanovah, 
odvisnih od proračuna, je plačna lestvica predpisana s plačnimi 
razredi. Plačilo je izraženo v urnih ali mesečnih postavkah in le 
redko v letnih, razen pri najvišjih vodstvenih položajih.

Osnovna pravila za plačani dopust so določena v delovnem 
zakoniku. Oboje se lahko spremeni s splošnim dogovorom 
med delodajalcem in sindikati v podjetju. Včasih se je mogoče 
pogajati o letnih dodatkih in pogojih, po navadi pri pogodbah 
vodilnih delavcev.

Posebne finančne ugodnosti na podlagi rezultatov so lahko 
neke vrste spodbuda, na primer možnost nakupa izdelkov 
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podjetja po nižji ceni za zaposlene, cenejši boni za prehrano, 
vstopnice za gledališče, bazen, popusti ali regres. O tem se lah-
ko pogajata delodajalec in sindikat podjetja.

V delovnem zakoniku je navedeno, da poskusna doba ne sme 
trajati dlje kot tri mesece. Delodajalci večinoma izkoristijo po-
skusno dobo in jo vključijo v pogodbo o zaposlitvi. O dolžini 
poskusne dobe se je mogoče pogajati (da je torej krajša od 
treh mesecev). Vendar na splošno prosilci sprejmejo predlog 
podjetja.

Ali potrebujete reference?4. 

Reference ali priporočilna pisma se po navadi ne zahtevajo. 
Delodajalci preverijo informacije o prosilčevi zadnji zaposlitvi, 
tako da opravijo telefonski pogovor s prejšnjim delodajalcem. 

Na razgovoru zaposlovalci navadno preverijo samo diplomo 
ali dokumente. Kopije prosilčevih spričeval in dokumentov se 
po navadi predložijo po podpisu pogodbe o zaposlitvi.  

Delodajalci večinoma zahtevajo potrdilo o nekaznovanosti. 

Kako narediti dober vtis5. 

Zelo nezaželeno je, da prosilec zamudi na razgovor. Po navadi 
je pet minut zamude še sprejemljivo, več pa ne. Odziv deloda-
jalcev je različen. Navadno ne boste mogli opraviti razgovora, 
če boste zamudili. Udeležbo na razgovoru v glavnem potrdita 
obe strani, večinoma po e-pošti ali telefonu. Lahko manjkate, 
vendar morate o tem delodajalca vnaprej obvestiti.

Najpogostejši razgovori so osebni. Prvi krog razgovorov se lahko 
opravi po e-pošti. Novi mediji se šele začenjajo uporabljati.
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Priporočljivo je, da nosite primerna oblačila za položaj, ki vas 
zanima. Za vodilne položaje je bolje izbrati bolj klasična obla-
čila, medtem ko so izvirna ali nenavadna oblačila lahko spreje-
mljiva za delovna mesta, povezana z ustvarjalnim mišljenjem.
Na splošno je priporočljivo: za moške temna obleka, preprosta 
kravata, kakovostni usnjeni čevlji in aktovka; za ženske nevpa-
dljiv dvodelni kostim, hlačni kostim ali plašč in krilo; krilo naj 
sega do kolen; kakovostni salonarji, nevpadljiva ličila in priče-
ska, ki vam pristaja; nakit  samo kot dodatek k obleki – majhna 
broška, tanka ogrlica in majhni uhani.

Ne nosite daril, s katerimi bi podkupili osebje. Ne bodite pijani, 
umazani ali neurejeni.

Poiščite čim več informacij o podjetju, zaposlenih in kulturi 
podjetja. Na razgovor se dobro pripravite, bodite pozitivni in 
se čim bolj prilagodite kulturi podjetja. Ne bodite preveč zgo-
vorni. Na delodajalčeva vprašanja odgovarjajte jasno. 
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Uradni jezik  danski 
Ureditev   ustavna monarhija
Površina   43 098 km²
Glavno mesto  København
Denarna enota  danska krona (DKK)
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 45
številka   
Domenska končnica  .dk

DansKa

Običajni postopki prijave na delovno 1. 

Delodajalci objavijo prosto delovno mesto na svoji spletni 
strani ali na uradni spletni strani jobnet.dk. Prosta delovna 
mesta za tuje iskalce zaposlitve so objavljena tudi na spletni 
strani www.workindenmark.dk, kjer lahko predložite tudi svoj 
življenjepis. Včasih delodajalci zahtevajo, da se delovna me-
sta objavijo na posebnih nacionalnih spletnih straneh, ali pa 
zadolžijo agencijo za zaposlovanje, da opravi prvi izbor kan-
didatov. 

Stik med kandidatom in delodajalcem je po navadi neposre-
den. Postopek prijave je opisan v oglasu za delovno mesto in 
ga je treba upoštevati. 

mesto na Danskem
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Čas od dneva objave prostega delovnega mesta do začetka 
zaposlitve je odvisen od sektorja – približno mesec do mesec 
in pol. 

Pri pošiljanju prijave, navadno elektronskem, je zelo pomemb-
no, da prijavo osebno prilagodite posameznemu delodajalcu. 
Z delodajalcem navežite stik samo v jeziku, ki ga zahteva v 
oglasu. Vedno navežite stik sami osebno. Zaposlovalec od pro-
silca pričakuje ustrezne kvalifikacije. Dokumenti v tujem jezi-
ku morajo biti overjeni. Zaposlovalec ne pričakuje dodatnega 
oglašanja po prijavi. Kandidati največkrat odgovarjajo na oglas 
neposredno delodajalcu. To je vedno opisano v oglasu.

Kako se pripravite na razgovor?2. 

Delodajalci so zlasti pozorni na to, ali ima prosilec zahtevane 
kvalifikacije.  Razgovor vodi delodajalec. Število ljudi na raz-
govoru je različno, po navadi od ena do pet. Sestanek obi-
čajno traja največ eno uro, kandidatu pa pogosto ponudijo 
kavo ali čaj. Kajenje na sestanku ni sprejemljivo.

Ob koncu sestanka lahko prosilec postavi vprašanja o de-
lovnem mestu, plači, delovnih razmerah, pogodbi, dopustu, 
dodatkih itd.

Sestanek poteka po posebnem vrstnem redu. Najprej se 
na kratko pogovorite o vremenu, poti na sestanek ali drugi 
splošni temi. Nato ima podjetje kratko predstavitev, prosilci 
pa lahko postavijo vprašanja in se predstavijo. Sestanek se 
konča z informacijami o naslednji stopnji. Navadno je ozra-
čje prijateljsko in odkrito, tak odnos pa se pričakuje tudi od 
prosilca.

Na razgovoru so najpomembnejše poklicne teme. Kot doda-
tek ali v kramljanje ob koncu razgovora so lahko vključene 
tudi nepoklicne teme, na primer domače živali/otroci/šport 
in druga področja, ki vas zanimajo.
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Morate se pripraviti, da boste znali pojasniti motivacijo za 
prijavo, zakaj ste se prijavili in kaj bodo pridobili, če vas za-
poslijo. Danska ima zakone proti diskriminaciji v skladu s 
pravili EU v zvezi s spolom, starostjo, invalidnostjo, raso, reli-
gijo in političnimi prepričanji. Ni vam treba odgovoriti na vsa 
vprašanja. Spolna usmerjenost in načrti glede otrok veljajo 
za strogo zasebne zadeve. Med najpogostejšimi vprašanji so 
vprašanja o vaših slabostih in prednostih ter kje se vidite čez 
tri do pet let po razgovoru. Zavajajočih vprašanj ni.

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Imamo standardne pogodbe o zaposlitvi, vendar pa lahko 
podjetje uporabi tudi svojo. Svojo individualno pogodbo pri-
merjajte s standardno pogodbo, da ne bi česa izpustili. Kupite 
jo lahko v vseh knjigarnah. 

V navadi je, da se pogajate o plači ali delovnih urah, pa tudi 
o dodatnih ugodnostih, odvisno od ravni delovnega mesta. 
Plačilo se lahko določi glede na uro, teden ali mesec. Redko 
se določi glede na leto. Plačilo letnega dopusta je določeno z 
zakonskimi zahtevami. Morebitni sistem nagrajevanja je treba 
posebej omeniti. Mogoče se je pogajati o posebnih ugodno-
stih, odvisno od ravni delovnega mesta. Najpogostejše so brez-
plačni telefon, časopisi, avto, internet itd. Pogajate se z vodjo 
podjetja ali oddelka za kadrovske zadeve. 

Enodnevno poskusno delo ni v navadi, razen v redkih poklicih. 
Lahko ga zavrnete. V pogodbi je pogosto določena trimesečna 
poskusna doba. 

Povračila stroškov, ki jih imate z udeležbo na razgovoru, ni. Ob 
koncu sestanka vas bo delodajalec obvestil o nadaljnjem po-
stopku.
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Ali potrebujete reference?4. 

Zahteva po referencah je odvisna od okoliščin. Delodajalec bo 
navezal stik z osebami, ki mu lahko zagotovijo reference, če je 
delovno mesto zelo strokovno, vodstveno, akademsko itd. Re-
ference lahko zagotovijo prejšnji delodajalci ali kolegi (pričaku-
je se, da se bodo odzvali na delodajalčevo morebitno prošnjo 
za reference).

Kopijo diplome morate poslati s prijavo in življenjepisom.

Priporočilno pismo je lahko koristno. Dobra priporočila so ve-
dno koristna. Če želite delati z otroki, starejšimi ali v finančnem 
sektorju, potrebujete dokazilo o nekaznovanosti. 

Kako narediti dober vtis5. 

Danci so zelo točni. Rajši pridite od 5 do 10 minut prej. Ne priča-
kuje se, da boste potrdili svojo udeležbo. Če boste manjkali, ne 
boste dobili nove priložnosti za razgovor, razen če imate izjemne 
kvalifikacije, zaradi katerih vas je vredno počakati. Oblecite se 
bolj klasično, ne preveč vpadljivo ali sproščeno. Nakit naj ne bo 
vpadljiv – na splošno brez „piercingov“ na vidnih mestih.

V navadi je ponoven telefonski pogovor ali sestanek za ovre-
dnotenje kandidata, da ta izve, na katerih področjih se lahko 
še izboljša. 

Česa res ne smete narediti pri postopku prijave? 
Ne smete napačno zapisati imena in naslova podjetja.•	
Narediti napake v prijavi.•	
Izražati nelojalnosti do preteklih delodajalcev.•	
Zamuditi na razgovor.•	
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Razmislite o naslednjih zadevah:
dober stik z očmi na razgovoru;•	
trden stisk roke na razgovoru;•	
prijavo napišite sami;•	
odgovorite v jeziku iz oglasa za prosto delovno mesto;•	
ni vam treba imeti vseh kvalifikacij – morate pa govoriti •	
jezik, ki je naveden v oglasu za prosto delovno mesto.
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Uradni jezik  nemški 
Ureditev   zvezna parlamentarna  
   republika
Površina   357 021 km²
Glavno mesto  Berlin
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 49
številka   
Domenska končnica  .de

nemČija 

Običajni postopki prijave na delovno mesto 1. 

V Nemčiji so v navadi pisne prijave. Preden začnete pisati pred-
stavitveno pismo, lahko po telefonu vnaprej zaprosite za več in- 
formacij o prostem delovnem mestu. Poskrbite, da je dokumen-
tacija v vaši pisni prijavi popolna ter vsebuje prijavno pismo, ži-
vljenjepis, fotografijo in nekaj priporočilnih pisem. Glejte, da v 
nobenem dokumentu ni pravopisnih napak in da je dokumen-
tacija videti popolna.

Lahko se prijavite tudi neposredno na prosta delovna mesta, ob-
javljena na delodajalčevi spletni strani. Odgovorite na vsa vpra-
šanja, če je treba izpolniti prijavni obrazec. Če pošiljate prijavo 
po e-pošti, je priporočljivo, da pošljete predstavitveno pismo, 

v Nemčiji
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življenjepis, fotografijo in priporočilna pisma skupaj v enem 
dokumentu. Če se med postopkom prijave enkrat ali večkrat 
pogovarjate po telefonu z delodajalcem ali kadrovskim oddel-
kom, bodite vedno vljudni ter se predstavite z imenom in pri-
imkom. Vnaprej pripravite svoje odgovore in se držite bistva.

Kadar bi se radi prijavili na lastno pobudo, ne da bi vedeli, ali 
je kakšno delovno mesto prosto, dobro razmislite, kaj boste 
povedali in kako boste ustrezno pojasnili, zakaj se prijavljate 
na ta način.

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Ni splošnega pravila glede priprav na prijavo, potrebnih do-
kumentov in različnih stopenj postopka prijave. Vsak primer 
je poseben in je odvisen od posameznega delodajalca, ki je 
objavil prosto delovno mesto.

Za delodajalca je zelo pomembno, da pravočasno pridete na 
razgovor. Zelo bo pozoren tudi na to, kako se na tem srečanju 
predstavite. Natančno bo opazoval oblačila, pričesko, nakit 
itd. Med razgovorom pazite na vedenje, nejezikovno komu-
nikacijo, stik z očmi in izražanje.

Izpraševalci pričakujejo stisk roke, ko vstopite v sobo za razgo-
vor. Pred vstopom izklopite mobilni telefon. Če vam ponudijo pi-
jačo (kavo, vodo itd.), jo lahko sprejmete. Prepričajte jih, da vas ta 
služba zelo zanima. Motivacijo lahko dokažete tako, da med raz-
govorom postavljate različna vprašanja. Pazite, da ne kritizirate 
stvari ali ljudi. Tudi če od vas zahtevajo, da ste kritični do nečesa 
ali nekoga, se potrudite in izrazite čim bolj pozitivno.

Ponavadi razgovor vodita vsaj dve osebi. Glede na velikost podje-
tja jih lahko na razgovoru sodeluje tudi do šest, in sicer lastnik ali 
direktor podjetja, vodstveni delavci, kadrovski delavci in sodelavci. 
Razgovor traja večinoma eno uro, ni pa nujno ter je odvisno od 
posameznega sektorja in okoliščin razgovora.
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Razgovor običajno poteka po natančno določenem načrtu. 
Najprej se predstavijo predstavniki podjetja, nato pa sledi krat-
ka predstavitev samega podjetja. Potem je na vrsti prosilec. 
Predstavnik podjetja potem postavlja različna vprašanja. Proti 
koncu razgovora lahko kandidat predstavnikom podjetja po-
stavi še kakšno vprašanje. Ob koncu razgovora dobi prosilec 
nekaj informacij o postopku prijave in o tem, kdaj ga bodo ob-
vestili o odločitvi.

Če se podjetje odloči, da vas bo zaposlilo, vam navadno to sporoči 
po telefonu. Ko podpišete pogodbo, ste lahko popolnoma prepri-
čani glede dogovora.

Na razgovoru vam lahko predstavniki podjetja postavijo najrazlič-
nejša vprašanja o različnih zadevah. Lahko ste prepričani, da vam 
bodo postavili eno od naslednjih vprašanj:

Zakaj bi radi delali v našem podjetju?•	
Zakaj naj izberemo prav vas?•	
Katere so vaše prednosti in slabosti?•	
Kaj pričakujete od svojega delovnega mesta, sodelav-•	
cev itd.?
Nam lahko opišete kak svoj uspeh ali primer dobre •	
prakse?
Zakaj bi radi delali v Nemčiji?•	
Kaj meni vaša družina o tem, da bi delali v Nemčiji?•	
Kako dolgo nameravate delati za nas?•	
Zakaj ste zapustili prejšnje delovno mesto ali domovino?•	
Zakaj vas je prejšnji delodajalec odpustil?•	
Ali nimate preveč kvalifikacij za to delovno mesto?•	
Ali nimate neustreznih kvalifikacij za to delovno mesto?•	

Ne pozabite, da so nekatera od teh vprašanj zvita. Zlasti na 
vprašanja o prednostih in slabostih ali neustreznih kvalifikaci-
jah odgovorite pazljivo in diplomatsko. Poskusite predstaviti 
svoje slabosti kot prednosti. Če na primer veste, da je ena vaših 
slabosti nepotrpežljivost do sodelavcev, delodajalcu povejte, 
da imate navado sodelavce opozarjati na roke ali se pogosto 
zanimati za njihove rezultate. Delodajalcem se bo to najbrž 
zdela prednost, zlasti kadar se prijavljate na delovno mesto.
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Če vas vprašajo, ali niste preveč usposobljeni za to delovno 
mesto, lahko odgovorite, da je to trenutno najbrž res, ampak 
da bo delodajalec, ko se boste povsem vključili v podjetje, go-
tovo našel ustreznejše delovno mesto ali naloge glede na vaše 
kvalifikacije.

Če vam izpraševalec postavi vprašanja o seznanjenosti s podje-
tjem, se vedno potrudite, da se že prej pozanimate o dejavno-
stih in proizvodih tega podjetja, številu zaposlenih, izpostavah 
doma in/ali v tujini.

Delodajalci ali izpraševalci na splošno pričakujejo, da jim boste 
odgovorili na vsa vprašanja. Nemčija ima zakone proti diskri-
minaciji, ki se imenujejo AGG – Allgemeines Gleichbehandlun-
gsgesetz (splošni zakon o enakem obravnavanju). V skladu s 
tem zakonom vprašanja o strogo zasebnih zadevah, ki niso po-
vezane z delovnim mestom, niso dovoljena. Vprašanja o splo-
šnem zdravju, načrtovani nosečnosti, finančnem stanju, religiji, 
spolni usmerjenosti itd. veljajo za strogo zasebne zadeve.

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Pogajanja o pogodbi so zelo odvisna od posameznega podje-
tja in sektorja, v katerem to deluje. Razen pri delovnih mestih z 
določeno plačo se o plačilu lahko pogajate. Pri pogajanjih mo-
rate vedeti, da je v Nemčiji plačilo izraženo v urnih ali mesečnih 
postavkah. O plači se pogaja odgovorni vodstveni delavec („zu-
ständige Führungskraft“). Poleg plače se lahko pogajate tudi za 
dodatne ugodnosti k zakonsko določenim obveznostim, kot so 
plačilo letnega dopusta in letni bonusi, če niso že vključeni v 
pogodbo s podjetjem. 

Nekatera podjetja lahko zahtevajo enodnevno poskusno delo. 
Priporočljivo je, da tega ne zavrnete. Nekatera podjetja vam lahko 
povrnejo stroške, ki ste jih imeli s prihodom na razgovor. V zvezi s 
tem ni splošnega pravila in ne velja, da imate zaradi tega pravico do 
povrnitve stroškov. Lahko samo upate, da vam bodo to ponudili.
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Ali potrebujete reference?  4. 

Dokazila o vaši učinkovitosti in prizadevnost na delovnem me-
stu so nujna, da prepričate morebitnega delodajalca, naj vas 
zaposli. Reference in priporočilna pisma se v večini sektorjev in 
podjetij ne uporabljajo. Novi delodajalec bo le izjemoma nave-
zal stik s trenutnim delodajalcem, da bi izvedel kaj o vas ali o 
tem, kako opravljate svoje delo.

Dokazila in kopije spričeval morate poslati s predstavitvenim 
pismom in življenjepisom.

Za zaposlitev v javnem sektorju boste potrebovali potrdilo o 
nekaznovanosti, ki ga dobite na lokalni policijski postaji. Za 
druga delovna mesta pa navadno ni vnaprej znano, ali boste 
potrebovali to potrdilo o nekaznovanosti. Delodajalec ga lahko 
zahteva ob podpisu pogodbe.

Kako narediti dober vtis5. 

Za delodajalca je zelo pomembno, da ste točni. Poleg tega pri-
čakujejo, da boste potrdili udeležbo na razgovoru. Po navadi 
vas bodo sami zaprosili za potrditev. Če vam gre res vse narobe 
in se razgovora ne morete udeležiti, se lahko opravičite po tele-
fonu in se poskusite dogovoriti za nov sestanek. Samo izjemo-
ma se lahko opravičite in zaprosite za nov sestanek po e-pošti.

Razgovori navadno potekajo v prostorih podjetja. Podjetja lah-
ko včasih, kadar iščejo več novih uslužbencev hkrati, organi-
zirajo razgovore v hotelih ali drugih javnih prostorih v bližini 
sedeža podjetja. Izjemoma in glede na delovno mesto lahko 
prvi razgovor opravite po telefonu. Zelo malo podjetij upora-
blja SKYPE ali druga orodja VOIP, in še ta izjemoma.
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Na razgovoru nosite oblačila, primerna za podjetje in delovno 
mesto, na katerega se prijavljate. Bankirji in bančni uslužben-
ci morajo na primer nositi kravato. Izogibajte se vpadljivemu 
nakitu.

Na koncu razgovora vam delodajalec po navadi pojasni, ka-
kšen bo nadaljnji postopek prijave in kako dolgo bo trajal. Od 
vas pričakujejo, da boste to upoštevali in počakali, da vas sami 
obvestijo ali pokličejo. Če se vam delodajalec ali zaposlovalec 
ne oglasi v dogovorjenem roku, lahko navežete stik z njim in ga 
zaprosite za več informacij.
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Uradni jezik  estonski 
Ureditev   parlamentarna republika
Površina   45 228 km²
Glavno mesto  Talin
Denarna enota  estonska krona (EEK)
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 372
številka   
Domenska končnica  .ee

estOnija

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

V Estoniji prijava najpogosteje poteka tako, da poiščete ustre-
zno prosto delovno mesto, pošljete življenjepis in predsta-
vitveno pismo ter se dogovorite za sestanek z delodajalcem. 
Povprečni čas od objave prostega delovnega mesta do začetka 
zaposlitve je ponavadi en mesec.

Elektronske prijave naj bodo kratke in natančne. Take prijave 
so priporočljive, vendar ne pošiljajte priponk, ker jih nekatera 
podjetja ne odpirajo zaradi strahu pred virusi. Pisna prijava naj 
bo čitljiva, slovnično pravilna, kratka in jedrnata.

v Estoniji
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Preden pokličete po telefonu, imejte pri roki oglas za prosto 
delovno mesto, podatke o spretnostih in znanjih, življenjepis 
in beležnico. Poiščite pravo osebo za stik – strokovnjaka za 
kadrovske zadeve. Povejte, da se zanimate za prosto delovno 
mesto, in se pozanimajte, kam naj pošljete potrebne doku-
mente. Bodite vljudni, poslušajte, govorite počasi in razločno, 
dajte natančne odgovore in informacije o referencah. Dejavno 
sodelujte.

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Prosilec mora poznati osnovne podatke o podjetju, področju 
dejavnosti in prostem delovnem mestu. Če je mogoče, prinesite 
spričevala in potrdila o kvalifikacijah, sprejemljive so tudi kopije. 
Predložite samo spričevalo za najvišjo kvalifikacijo. Ni vam treba 
predložiti spričeval, starejših od 10 let, če niso povezana z delov-
nim mestom ter zahtevanimi spretnostmi in znanji. 

Imejte pregled nad delovnimi mesti, na katera ste se prijavili, saj 
ga boste potrebovali, če bo delodajalec navezal stik z vami. 

Na razgovoru bo delodajalec hotel izvedeti več o vaši motivaciji, 
preteklosti, delovnih izkušnjah, zakaj želite delati v tem podjetju, 
kaj mu lahko ponudite itd. 

Po navadi so na razgovoru uradni predstavnik delodajalca in 
strokovnjak(-i) za kadrovske zadeve, včasih pa tudi drugi prosilci, 
če gre za skupinski razgovor. Če sodelujete na preizkusu, lahko 
pričakujete od dva do deset kandidatov. Preizkusi po navadi tra-
jajo od pol ure do uro in pol. 

Kot pozdrav je sprejemljiv stisk roke; počakajte, da vam delodajalec 
prvi ponudi roko. Bodite prijazni in odprti, sedite ali stojte vzravna-
no, govorite slišno in razločno, ohranjajte stik z očmi. Lahko sprej-
mete ponujene brezalkoholne pijače (npr. vodo); alkoholne pijače 
in cigarete niso sprejemljive. Za dodatne informacije o prostem de-
lovnem mestu in podjetju se navadno zaprosi na koncu razgovora.
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Na začetku sestanka pričakujte kratek uvod (splošna vprašanja), 
sledijo natančnejša vprašanja o osebnosti in motivaciji. Nato se 
na kratko predstavite. Potem so lahko na vrsti vprašanja o vaših 
prednostih in slabostih, zakaj se zanimate prav za to delovno 
mesto, vprašanja o izobrazbi, usposabljanju in preteklih delov-
nih izkušnjah, konjičkih, delovnih razmerah ter plači. Od vas se 
pričakuje, da ste odkriti in prijazni, vendar ne preveč domači. 

V skladu z ustavo je prepovedana diskriminacija na podlagi 
spola, starosti, rase in nacionalnosti. Zaželeno je, da odgovo-
rite na vsa postavljena vprašanja, zlasti tista v zvezi z delovnim 
mestom. Vprašanja o zasebnem življenju (npr. o spolni usmer-
jenosti, veroizpovedi, nosečnosti, bolezni, finančnih zadevah) 
veljajo za strogo zasebne zadeve. 

Kandidat mora poznati osnovne podatke o podjetju, torej splo-
šni profil podjetja: področje dejavnosti, razvojni načrt, število 
zaposlenih itd. Pričakujte vprašanja o nalogah, delovnih pogo-
jih, prihodnjih sodelavcih, bonusih in plači ter splošnih infor-
macijah o prejšnjem delovnem mestu, nalogah, ki ste jih tam 
opravljali, in zakaj ste ga zapustili.

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Pogajanja glede pogodbe lahko zadevajo datum začetka zapo-
slitve, plačo in bonuse. O plači se je mogoče pogajati, vendar je 
to odvisno od položaja in podjetja. Plača je običajno izražena v 
tedenski postavki. Plačilo letnega dopusta je vključeno v plačo 
in se določa v skladu z estonsko zakonodajo. Za letne bonuse 
se ni mogoče pogajati ločeno.

Pogoste so naslednje ugodnosti: uporaba službenega avtomo-
bila, povračilo potnih stroškov, nadomestilo za športne dejav-
nosti (telovadnica, bazen itd.). O teh ugodnostih se je mogoče 
pogajati v zasebnem sektorju. O dodatnih ugodnostih se po-
gajate z neposrednim nadrejenim. 
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V Estoniji ni obdobja poskusnega dela; poskusna doba pona-
vadi traja štiri mesece, na državnih/vladnih delovnih mestih 
pa šest mesecev. Povračila stroškov, ki jih imate z udeležbo na 
razgovoru, ni. 

Večina podjetij (60 %) vas obvesti o rezultatih postopka prijave 
v dveh tednih po razgovoru, drugi (40 %) povratnih informacij 
ne pošiljajo.

Ali potrebujete reference?4. 

Reference vam lahko dajo prejšnji delodajalci (ime, podjetje, 
poklic, telefonska številka na delovnem mestu). Lahko potrdi-
jo življenjepis in dajo osnovne informacije o kandidatu (samo 
poklicne).

Na prvi razgovor prinesite diplomo, sprejemljive so tudi kopije.

Potrdilo o nekaznovanosti je obvezno za policiste, javne usluž-
bence itd. Pri nekaterih poklicih potrebujete potrdilo policije, 
da nimate kazenske kartoteke (npr. vozniki glede preteklih pro-
metnih prekrškov).

Kako narediti dober vtis5. 

Zelo priporočljivo je, da na razgovor pridete pravočasno. Za-
muda brez utemeljenega razloga ni dopustna. Pridite nekaj 
minut prej – tako boste pokazali svojo točnost in zanimanje za 
prosto delovno mesto. Potrditi morate tudi svojo udeležbo na 
razgovoru. Če se razgovora ne morete udeležiti, je priporočlji-
vo, da o tem delodajalca obvestite čim prej. Razgovori največ-
krat potekajo v prostorih podjetja.
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Predpisanega načina oblačenja navadno ni. V glavnem je od-
visen od položaja. Oblecite se klasično in udobno. Lahko si na-
denete nakit. 

Zaposlovalec lahko od vas pričakuje, da se boste sami poza-
nimali o povratnih informacijah. Po razgovoru lahko vpraša-
te, kdaj lahko pričakujete odgovor. Če ne prejmete povratnih 
informacij v dogovorjenem času, lahko pokličete delodajalca 
in se pozanimate o rezultatih. Po razgovoru lahko delodajalcu 
pošljete e-sporočilo in se mu zahvalite za razgovor – s tem po-
kažete svoje zanimanje, on pa si vas bo zato laže zapomnil. 

Bodite samozavestni, osredotočeni, nasmejani in se ustrezno 
pripravite. S seboj imejte pisalo in beležnico, da si lahko med 
razgovorom kaj zapišete. Ne sedite, dokler vas ne povabijo. 
Žvečilni gumi ni priporočljiv. Ne uporabljajte slenga. Bodite sa-
mozavestni in prepričljivi.



50

Uradni jezik  irski, angleški 
Ureditev   republika
Površina   70 273 km²
Glavno mesto  Dublin
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 353
številka   
Domenska končnica  .ie

irsKa

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Na Irskem sta običajna dva postopka prijave:
(i) kandidati morajo za zaposlitev predložiti svoj življenjepis; 
(ii) podjetje lahko zagotovi obrazec za prijavo na prosto delov-
no mesto.

Čas od objave prostega delovnega mesta do začetka zapo-
slitve je odvisen od vrste delovnega mesta. Nekatera prosta 
delovna mesta so lahko dan po objavi že zasedena. Vendar pa 
hočejo nekateri delodajalci preveriti osnovne informacije, po-
trditi spričevala in kvalifikacije ter pridobiti reference. V takih 
primerih po navadi od objave prostega delovnega mesta do 
začetka zaposlitve preteče šest tednov.

na Irskem
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Pri elektronski prijavi je bistveno, da so pravilno izpolnjena vsa 
polja in navedeni podatki za stik z iskalcem zaposlitve. Treba 
je jasno opredeliti vse kvalifikacije in navesti, da so potrdila o 
kvalifikacijah na voljo na zahtevo.

Pisno prijavo običajno sestavljata življenjepis in spremno pred-
stavitveno pismo. Življenjepisu je treba priložiti fotokopije 
ustreznih kvalifikacij.

Ni v navadi, da delodajalcu telefonirate, razen da ga zaprosite za 
prijavni obrazec ali podrobnejše podatke o tem, kako se prijaviti.

Kako se pripraviti na razgovor?2. 

Zaposlovalci pričakujejo, da se je prosilec pozanimal o podje-
tju. Pričakujejo tudi, da iskalci zaposlitve vedo veliko o razpisa-
nem delovnem mestu.

Pričakujejo kopije ustreznih spričeval in običajno preverijo nji-
hovo verodostojnost. Od prosilca lahko tudi zahtevajo, naj na 
razgovor prinese originalna spričevala. 

Od zaposlovalca se pričakuje, da iskalcu zaposlitve jasno opiše 
potek postopka in ga obvesti o morebitnih dodatnih razgovo-
rih ali preizkusih v zvezi z zaposlitvijo.

Zaposlovalci od prosilcev pričakujejo, da ti predložijo prijavo 
pred iztekom roka. Pričakujejo tudi, da spoštujejo in upošteva-
jo merila iz oglasa. 

Med razgovorom bo delodajalec pozoren na: prosilčev videz, 
raven pripravljenosti, to, ali se prosilec izraža jasno in razločno, 
ustreznost kvalifikacij za to delovno mesto. Postopek vedno 
vodi delodajalec.

Razgovor navadno vodita dve ali tri osebe. Če je vključen tudi 
preizkus, ga običajno vodi eden ali več kadrovskih delavcev. 
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Razgovori po navadi trajajo približno 40 minut. Trajanje preiz-
kusov pa je odvisno od tega, kakšni so.

Prosilci naj odgovarjajo jasno in natančno. Izogibajo naj se žar-
gonu ali kraticam. Zelo pomemben je stik z očmi. Lahko vam 
ponudijo kavo ali vodo, ni pa to običajno.  Dobili boste prilo-
žnost, da postavite vprašanja, vendar raje počakajte do nasle-
dnjega razgovora, če je ta seveda predviden.

Razgovor ponavadi poteka v zasebni pisarni. Eden od izpraše-
valcev bo prevzel vlogo vodje razgovora ter predstavil sebe, 
komisijo in postopek razgovora. Navadno je ozračje zelo ura-
dno, od prosilca pa se pričakuje uraden in spoštljiv odnos.

Večina razgovora je osredotočena na poklicne zadeve, le ka-
kšnih 10 % časa pa je posvečenega nepoklicnim temam. Za 
kandidata je pomembno, da zna predstaviti svoje razloge in 
motivacijo za to delovno mesto.

Na Irskem veljajo zelo strogi zakoni proti diskriminaciji, na ka-
terih temelji ves postopek. Ne smejo vam postavljati vprašanj, 
ki bi lahko veljala za diskriminacijska, nanje pa vam ni treba od-
govarjati (na primer koliko ste stari). Večina osebnih zadev, na 
primer starost, veroizpoved, barva kože, spolna usmerjenost, 
velja za v celoti zasebne.

Na splošno se pričakuje, da se prosilci prej pozanimajo o podje-
tju, njegovih izdelkih, trgu itd.

Vprašajo vas lahko kar koli, na primer zakaj ste se prijavili na to 
delovno mesto, kaj pričakujete, kaj lahko prispevate na tem de-
lovnem mestu. Ni običajno, da bi želeli „ukaniti“ prosilca. Namen 
razgovora je najti najustreznejšo osebo za to delovno mesto. 
Lahko pa pričakujete vprašanja kot „Kje se vidite čez pet let?“.

Delodajalec vam bo na prvem razgovoru povedal, kakšen je na-
daljnji postopek, in podrobno pojasnil vaše obveznosti. Delo-
dajalci neuspešnim kandidatom na zahtevo zagotovijo povra-
tne informacije. 
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Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Po navadi so celotni prejemki opredeljeni pred začetkom po-
stopka, zato finančna ali druga pogajanja niso v navadi. Pla-
čilo se lahko obračuna glede na uro, teden, mesec ali leto. Za 
delovna mesta v podjetjih in uradih je ponavadi izraženo kot 
letna plača, za delovna mesta v gradbeništvu, hotelirstvu in 
gostinstvu pa kot plačilo na uro. Dopust, ugodnosti in druge 
zadeve, ki niso povezane s plačilom, so vključene v navedeno 
plačo. Ponavadi se o plači in dodatnih ugodnosti pogaja ka-
drovski/vodstveni delavec. Od vas lahko zahtevajo obdobje 
poskusnega dela od tri do šest mesecev ali poskusno dobo do 
enega leta. Postopek se konča, ko prejmete obvestilo o uspehu 
ali neuspehu. 

Ali potrebujete reference?4. 

Na Irskem se pogosto uporabljajo reference – navadno dve – 
ena je osebna referenca o vašem značaju itd., druga pa je re-
ferenca prejšnjega delodajalca o vašem delu. Delodajalci ne 
bodo navezali stika z osebami, ki jih lahko zagotovijo reference, 
če vam ne nameravajo ponuditi zaposlitve. Kandidati morajo 
od oseb, ki jim bodo zagotovile reference, dobiti dovoljenje, 
preden jih navedejo v prijavi. Dobre reference lahko dobite od 
prejšnjega delodajalca, duhovnika, vikarja ali policije. Od njih 
se pričakuje, da delodajalcu za prosilca zagotovijo reference v 
pisni obliki ali po telefonu.

Pri prijavi je potrebna diploma.

Čeprav se za vsa delovna mesta zahteva moralna neoporečnost 
prosilca, je za nekatera delovna mesta potrebno trdnejše doka-
zilo o značaju, na primer za vzgojitelje, negovalce, za nekatera 
pa celo reference policije.
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Kako narediti dober vtis5. 

Delodajalci imajo odklonilen odnos do kandidatov, ki ne pride-
jo pravočasno na razgovor, saj lahko to kaže na njihove težave 
z delovnimi navadami.

Ponavadi morate potrditi svojo udeležbo pred razgovorom in 
na recepciji ob prihodu na razgovor.

Čista in urejena oblačila so zlato pravilo, „piercingi“ na obrazu 
in drugih delih telesa niso zaželeni. 

Delodajalci od kandidatov pričakujejo, da se predstavijo v naj-
boljši luči. Bodite spoštljivi in vljudni. Drugačno vedenje ne bo 
dobro sprejeto.
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Uradni jezik  grški 
Ureditev   parlamentarna republika
Površina   131 990 km²
Glavno mesto  Atene
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 30
številka   
Domenska končnica  .gr

grČija

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Ponavadi pošljete življenjepis in stopite v stik z delodajalcem 
po telefonu, e-pošti ali osebno. Potem počakate na razgovor, 
se sestanete z delodajalcem, dogovorite ali pa poskusite dru-
gje. Od objave prostega delovnega mesta do dne, ko se zapo-
slitev začne, lahko mine en mesec.

Če se prijavljate elektronsko, pošljite e-sporočilo kadrovske-
mu oddelku ali ustreznemu oddelku v podjetju. Življenjepisu 
je treba priložiti predstavitveno pismo s podpisom prosilca, v 
katerem so navedeni razlogi za prijavo.

v Grčiji
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Pri telefonskih stikih je pomembno, da ste vljudni, pokažete 
zanimanje, pozorno poslušate in ste iskreni.

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Zaposlovalec od prosilca pričakuje, da poskrbi za jezikovne, 
nastanitvene in družinske zadeve ter da je točen. S seboj mo-
rate imeti vse potrebne dokumente (spričevala, potrdila, pisma 
v zvezi z delovnimi izkušnjami), ki morajo biti potrjeni. Bodite 
profesionalni in dostojanstveni.

Zaposlovalec hoče med razgovorom izvedeti, kakšne spretno-
sti in znanja ter morebitne pogoje za zaposlitev ima kandidat. 
Sestanek vodi vodja oddelka ali vodja kadrovskih zadev. V pov-
prečju se teh sestankov ali preizkusov, ki se navadno organizi-
rajo dvakrat in trajajo približno eno uro, udeleži ena oseba ali 
dve. Napitke lahko sprejmete. Na prvem sestanku lahko posta-
vite vprašanja o profilu delovnega mesta, izmenah in podjetju.

Ozračje na razgovorih ali preizkusih je po navadi sproščeno, 
prijateljsko in namenjeno spoznavanju. Razmerje med nepo-
klicnimi in poklicnimi zadevami, obravnavanimi med razgovo-
rom, je približno 30 : 70. Odgovoriti morate na vsa postavljena 
vprašanja, vendar pa veljajo vprašanja o političnem prepriča-
nju in zasebnem življenju za strogo zasebna.

Običajno delodajalec prevzame pobudo za organizacijo poši-
ljanja povratnih informacij po razgovoru.

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

V standardnih pogodbah so določeni trajanje, osnovna plača 
in plačilo letnega dopusta. O plači in letnih bonusih se lahko 
pogajate ločeno. Najpogostejši dodatni prejemki so dodatna 
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plača ob koncu leta, dodatno zdravstveno zavarovanje, službe-
ni avtomobil in provizija. O teh postavkah se pogaja kadrovski 
delavec ali vodja oddelka.

Ponavadi bodo od vas zahtevali trimesečno plačano posku-
sno delo. Če ga zavrnete, se lahko zgodi, da vam zaposlitve ne 
bodo ponudili.

Ti postopki ponavadi trajajo približno en mesec.

Ali potrebujete reference?4. 

Ponavadi jih potrebujete, zagotovi pa vam jih lahko prejšnji 
delodajalec. Reference naj bi podprle prosilčev položaj ter po-
trdile njegovo kakovost, spretnosti in znanja.

Kopija diplome ni vedno potrebna. Lahko se predloži v drugi 
fazi postopka.

Priporočilna pisma se navadno ne zahtevajo. Za delovna mesta 
na področju varnosti in visokih položajih boste morda potre-
bovali potrdilo o nekaznovanosti.

Kako narediti dober vtis5. 

Kaj morate vedeti o dogovarjanju za razgovor? 
Ko se dogovarjate za razgovor, se pozanimajte o imenu •	
in naslovu podjetja ter imenu osebe, pri kateri boste 
opravili razgovor.
Biti morate točni. Ne pričakujte, da bo tako točen tudi •	
delodajalec.
Potrdite svojo udeležbo na razgovoru.•	
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Če se razgovora zaradi utemeljenega razloga ne boste •	
mogli udeležiti, morate zaprositi za nov sestanek dva 
do tri dni vnaprej. 
V Grčiji se pričakuje, da opravite razgovor v prostorih •	
delodajalca.
Oblecite se nevpadljivo. Nakit ni potreben.•	
Prosilec mora dejavno sodelovati v razgovoru in pozor-•	
no poslušati delodajalčeva vprašanja. Ne bodite napa-
dalni in ne spakujte se.
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Uradni jezik  španski 
Ureditev   ustavna monarhija
Površina   504 030 km²Glavno 
mesto   Madrid
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 34
številka   
Domenska končnica  .es

šPanija

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Postopki prijave na delovno mesto se lahko razlikujejo glede 
na delavčeve kvalifikacije. Najpogosteje pa potekajo tako: po-
šljete življenjepis, opravite preizkus praktične usposobljenosti 
za opravljanje poklica in razgovor z vodjo kadrovskega oddel-
ka. Glede na velikost podjetja bo razgovor vodil delodajalec 
ali pa vodstveni ali kadrovski delavec. Čas od objave prostega 
delovnega mesta do začetka zaposlitve je odvisen od deloda-
jalčevih potreb.

Stvari, ki jih je treba upoštevati pri elektronskih prijavah:
Če vam tega izrecno ne naročijo, ne pošiljajte velikih ali nepre-
verjenih datotek po e-pošti (za prejem fotografij ali skeniranih 
dokumentov je treba imeti v računalniku veliko prostora: ne 
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pozabite, da je navadno več kandidatov). Bolje je, da najprej 
pošljete samo življenjepis in navedete, da lahko po potrebi po-
šljete več informacij, datotek ali fotografij.

Stvari, ki jih je treba upoštevati pri pisnih prijavah:
Če prijavo napišete lastnoročno, se potrudite, da je ta čitljiva, 
saj delodajalci niso grafologi. Ne uporabljajte majhne ali preveč 
slikovite pisave, saj lahko to bere tudi kdo, ki ni več najmlajši. 

Stvari, ki jih je treba upoštevati pri telefonskih stikih:
Ugotovite, s kom se pogovarjate, in povejte, s kom želite govo-
riti, preden poveste, kdo ste. Včasih se mora sogovornik vrniti 
k začetnim podatkom, če mu poveste ime in poklic, preden ve, 
za kaj gre.

Stvari, ki jih je treba upoštevati pri prijavah na lastno pobudo:
Poskusite prepričati delodajalca, da je vredno opraviti razgovor 
z vami. Najprej opišite svoje spretnosti, znanja in izkušnje, ki se 
ujemajo z delodajalčevimi zahtevami, potem pa mu predstavi-
te še druge informacije o sebi.

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Priprave na razgovor so precej odvisne od delovnega mesta. 
Kadar so pomembne izkušnje, je koristno, da ste bili zaposleni 
v znanih podjetjih ali delali z znanimi blagovnimi znamkami; 
morate pa vedeti, da niso nujno iste kot v vaši matični državi, 
zato to čim prej tudi pojasnite. Dobro je poznati imena orodij, 
programov, protokolov itd. v izvirnem jeziku in po možnosti 
tudi v španščini ali vsaj vedeti, kateri so jim v Španiji enako-
vredni.

Pri univerzitetnih diplomah je zaradi razlik med univerzami 
koristno na kratko opisati glavna predmetna področja ali 
področja, ki najbolj ustrezajo pričakovanemu delu, če veste, 
katera so.
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Po navadi je najboljše, da verodostojnost dokumentov potrdijo 
španski organi, če je to mogoče.

Ko pridete v Španijo, se pripravite na čakanje in upoštevajte regi-
onalne razlike. Na odgovor delodajalca, ki na javnem zavodu za 
zaposlovanje trdi, da nujno potrebuje delavce, lahko čakate tudi 
več kot en mesec. (Ne pozabite, da je posel pač posel in da se 
po navadi z zaposlitvijo ne mudi tako zelo.) Seveda imate lahko 
srečo in se vam zgodi, da gre vse po maslu – kandidat pošlje do-
ber življenjepis, ki dejansko ustreza delodajalčevim potrebam, ta 
pa mu sporoči pritrdilen ali odklonilen odgovor v treh ali štirih 
dneh, vendar to ni v običajno.

Glede na velikost podjetja bo razgovor vodil delodajalec ali pa 
vodstveni ali kadrovski delavec podjetja. 

Tako kot povsod je nejezikovna komunikacija skoraj tako po-
membna kot stvari, ki jih dejansko poveste: ne zibajte se, ne 
govorite preveč, ne bodite tako sramežljivi, da bo izpraševalec 
postal živčen, pozorno poslušajte, odgovarjajte na dejansko 
postavljena vprašanja, kadar ne razumete vprašanja, prosite za 
podrobnejše pojasnilo, pred razgovorom pojdite na stranišče in 
zapomnite si, da pitje alkoholnih pijač poveča možnosti, da bo 
šlo kaj narobe. Ne pozabite tudi, da imamo v Španiji radi „bliži-
no“: običajno se pri spoznavanju novi osebi približamo bolj kot 
severni Evropejci. Ponavadi si sežemo v roke na začetku in koncu 
sestanka. V navadi je, da se „dotikamo“ drugih ljudi (rame, roke), 
kadar so v skupini ženske, se pogosto poljubimo na lici (dvakrat). 
Če Španec poskusi narediti kaj takega, ne zbežite, ni pa primer-
no, da prevzamete pobudo za poljubljanje.

Španska zakonodaja skoraj povsod prepoveduje kajenje. Ne-
kateri Španci kajenje res sovražijo, nekateri pa bodo kadili med 
dolgim razgovorom, če jim je to seveda dovoljeno in se jim zdi, 
da tako prispevajo k bolj sproščenemu ozračju, ali pa so utruje-
ni. Kandidati naj ne bi kadili. Tudi če vas delodajalec povabi, se 
temu raje izognite, razen če res vztraja, da noče kaditi sam. Ne-
gativne opazke o kadilcih, nekadilcih ali komer koli seveda niso 
priporočljive.
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Bistveno je, da ste motivirani za delovno mesto. Tuji iskal-
ci zaposlitve se morajo zavedati, da španski delodajalci niso 
pripravljeni usposabljati ljudi, ki bodo hitro odšli, ali sklepati 
dolgoročnih razmerij s kandidati (v Španiji ni lahko prekiniti 
pogodbe o zaposlitvi).

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

V Španiji so v navadi mesečne plače (12 mesecev + 2 dodatni osnov-
ni plači decembra in junija/julija) ali letni zneski (vprašajte, ali boste 
prejeli 12 ali 14 plač na leto).

Ponavadi je to navedeno v oglasu za prosto delovno mesto. Če ni, 
se lahko pozanimate pri sindikatu (ni pomembno, ali ste včlanjeni) 
glede zakonsko določene in običajne plače, ki jo lahko pričakujete 
(v Španiji imamo nacionalno minimalno plačo in kolektivne spora-
zume, ki se precej razlikujejo med posameznimi regijami). Če vas 
delodajalec vpraša, koliko bi radi zaslužili, navedite dva zneska ali 
si pustite odprte možnosti za pogajanje: na začetku toliko in toliko 
evrov, ko dokažete svoje sposobnosti, pa se ta znesek spremeni.

Ali potrebujete reference?4. 

Kandidat mora imeti na razgovoru vse te dokumente (če jih hoče 
delodajalec videti). Bolje je, da jih imate, pa jih ne potrebujete, kot 
da morate odgovarjati: „vam jih bom poslal“ ali „ne vem, če lahko“.

Kako narediti dober vtis5. 

V Španiji nismo zelo točni, vendar kandidati ne smejo zamuditi. 
Ni pa vam treba priti prezgodaj: pet ali deset minut prej je do-
volj, da boste lahko poiskali osebo, s katero imate sestanek. 
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Če ne morete priti, telefonirajte. Imejte s sabo podatke o kontak-
tni osebi, če ima avtobus zamudo ali vam kaj prepreči prihod. 

Glede na velikost podjetja je po navadi treba priti na razgovor 
v prostore podjetja, včasih pa je mogoče uporabiti nove medije 
(npr. videokonference, SKYPE itd.). 

Razgovor ni zabava. Pri pripravah upoštevajte, da boste tam 
zaposleni. Preveč uradna ali sproščena oblačila niso primerna. 
Ponavadi je dovolj, da ste čisti in urejeni. Diplomanti ali vod-
stveni delavci navadno nosijo kravato, če so moški, ženske pa 
visoke pete. Oblačimo se v nevtralne barve, vendar ne v črno 
(v Španiji so črna oblačila primerna za pogrebe, zabave ali na-
takarje). Izogibajte se izstopajočim zadevam (zlatemu nakitu, 
živo rdečim oblačilom itd.).
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Uradni jezik  francoski 
Ureditev   predsedniška republika
Površina   674 843 km²
Glavno mesto  Pariz
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 33
številka   
Domenska končnica  .fr

Francija

Običajni postopki prijave na delovno mesto 1. 

V Franciji se najpogosteje prijavite z lastnoročno napisanim 
predstavitvenim pismom, ker bo delodajalec morda hotel 
opraviti grafološko analizo, in priloženim življenjepisom. 
Prijavite se lahko tudi po e-pošti, vendar redkeje (odvisno 
od delovnega mesta, na katero se prijavljate).

Postopek prijave ponavadi vključuje uvodni razgovor, če-
prav lahko kandidat prvi stik opravi tudi po telefonu. Prve-
mu razgovoru lahko sledita še drugi ali tretji razgovor. Od 
objave prostega delovnega mesta do dejanskega začetka 
zaposlitve lahko mine od osem dni do tri mesece.

v Francijie
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Kako se pripraviti na razgovor2. 

Med razgovorom bo delodajalec pozoren na:
točnost kandidata (pridite pravočasno itd.);•	
oblačila in splošno predstavitev.•	

Prvi razgovor (v večjih organizacijah) navadno opravi predstav-
nik kadrovskega oddelka. Na drugem razgovoru lahko sodelu-
jeta tudi prihodnji šef, vodstveni delavec itd. Razgovor lahko 
traja od pol ure do dve uri.

Kajenje je nesprejemljivo (v Franciji je kajenje v podjetjih in 
javnih prostorih prepovedano), zato se raje ne predstavite kot 
kadilec. To velja tudi za pijačo. V Franciji na razgovor nikar ne 
prinašajte daril.

Na prvem razgovoru delodajalec ponavadi predstavi podjetje 
in prihodnje delovno mesto. Potem je na vrsti kandidat, da po-
kaže, zakaj naj bi ga zaposlili. Vprašanja postavlja v glavnem 
delodajalec, vendar pa lahko tudi kandidat zaprosi izpraševal-
ca za dodatne informacije. Na razgovoru se skoraj izključno 
obravnavajo poklicni vidiki, torej, ali je prosilec najustreznejši 
kandidat za delovno mesto. 

V Franciji se uporablja zelo jasna zakonodaja proti diskriminaci-
ji. Zaželeno je, da odgovorite na vsa vprašanja, vendar pa lahko 
nekatera veljajo za strogo zasebna, če ne zadevajo delovnega 
mesta (npr. ali imate otroke, koliko so stari itd.).

Priporočljivo je, da se kandidati pred razgovorom sami pozani-
majo o podjetju (dejavnost, organizacija itd.). Zvita vprašanja 
ne bi smela biti težavna za poštenega kandidata.
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Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

O finančnih vidikih se je najbolje pogajati na koncu razgovora 
(morajo ustrezati kandidatu in delovnemu mestu). O plači se 
je mogoče pogajati, včasih pa je določena s plačnimi tarifami 
podjetja. Plačilo je izraženo kot mesečni ali letni bruto znesek. 

V Franciji poskusna doba po navadi traja en mesec (tri mesece 
za vodstvene delavce).

Potni stroški za udeležbo na razgovoru se zelo redko povrnejo. 

Postopek zaposlovanja lahko velja za končanega na prvi dan 
zaposlitve, ko se podpiše pogodba, vendar pa se dogovor po-
gosto sklene ustno in pogodba pride na vrsto šele na koncu 
postopka.

Stopnje, ki jih je treba opraviti pred zaposlitvijo (telefonski 
klic, drugi razgovor itd.), v glavnem določi delodajalec. Vendar 
pa se mora kandidat pred koncem razgovora prepričati, da je 
naslednja stopnja v postopku dogovorjena. Če se to ne zgodi, 
napovedi niso najboljše. 

Ali potrebujete reference?4. 

Priporočljivo je, da navedete nekaj referenc, če so pomembne.  
V Franciji so od nekdaj pogosta priporočilna pisma. Vendar pa 
se v zadnjih desetih letih uporabljajo vedno manj. Nekateri de-
lodajalci poskušajo raziskati, ali so informacije, ki jih je navedel 
kandidat, resnične, čeprav je to prepovedano z zakonom. 

Kopije spričeval so na prvem razgovoru redko potrebne. Po na-
vadi se zahtevajo ob zaposlitvi. 
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Za nekatera delovna mesta (vlada, varnost itd.) je potrebno po-
trdilo o nekaznovanosti.

Kako narediti dober vtis5. 

Zaželena oblačila so odvisna od delovnega mesta, na katero se 
prijavljate. Kandidat za tajniško mesto naj bo brezhibno oble-
čen (z nakitom ali brez njega), delavcem v proizvodnji pa ni tre-
ba tako paziti na oblačila.  Na razgovoru nikoli ne kadite in ne 
bodite neolikani.
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Uradni jezik  islandski 
Ureditev   parlamentarna republika
Površina   103 000 km²
Glavno mesto  Reykjavik
Denarna enota  islandska krona (ISK)
Članica EU ali EGP  EGP
Mednarodna klicna  + 354
številka   
Domenska končnica  .is

islanDija

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Za tujce, ki ne govorijo islandščine, je najbolje, da uporabi-
jo storitve EURES. Iskanja zaposlitve se lahko lotite različno. 
Priporočljivo je, da najprej obiščete portal za zaposlitveno 
mobilnost EURES (www.eures.europa.eu). Podrobnejše in-
formacije lahko najdete na islandski spletni strani EURES  
(www.eures.is). Za vsa prosta delovna mesta na Islandiji, 
objavljena na portalu EURES, morate izpolniti spletni pri-
javni obrazec na strani www.vinnumalastofnun.is/eures 
Obrazec izpolnite čim bolj podrobno. Pomembno je, da 
navedete vse pretekle delovne izkušnje ter izobraževanje 
doma in v tujini. Bistveno je tudi, da navedete točne po-
datke za stik ter da telefonske številke in e-naslovi delu-
jejo. Če imate življenjepis, ga lahko pripnete k prijavnici. 
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Vendar pa morate izpolniti vsa polja v obrazcu, da lahko 
EURES najde vašo prijavo, ko se odpre delovno mesto, ki 
ustreza vašim kvalifikacijam. Obrazec je treba izpolniti v 
angleščini.

Za delovno mesto se na Islandiji lahko prijavite tudi dru-
gače. Brezplačno se lahko prijavite pri eni ali več zasebnih 
agencijah za zaposlovanje [ráðningarþjónustur]. Pogosto 
imajo na voljo prosta delovna mesta za strokovnjake. Pre-
glejte [male] oglase za delovna mesta v lokalnih časopisih: 
včasih je vredno objaviti lasten oglas, da iščete zaposlitev.

Skoraj vsi oglasi za zaposlitev so v islandščini. Lahko sto-
pite v stik z lokalno izpostavo sindikata (stéttarfélag), ki 
ima informacije o trenutnih zaposlitvenih trendih v vašem 
poklicu in vam lahko svetuje, kje začnite iskanje.

Najpogostejši postopek prijave na delovno mesto pa je 
pregledovanje zaposlitvenih oglasov v časopisih ter nato 
pošiljanje življenjepisa in predstavitvenega pisma. Za 
tujce, ki ne govorijo islandščine, je to lahko težavno, saj 
je večina oglasov za prosta delovna mesta objavljena v 
islandščini. Tudi ustne informacije so lahko zelo uporabne 
v tako majhni skupnosti, kot je Islandija, in številni iskal-
ci najdejo zaposlitev prek družinskih znanstev in drugih 
osebnih mrež. Tudi to je lahko težavno za tujce, ki po na-
vadi nimajo širokih osebnih mrež na Islandiji. 

Islandski delodajalci navadno iščejo delavce, ko ugotovijo, 
da potrebujejo pomoč. To pomeni, da od objave oglasa do 
začetka zaposlitve navadno mine malo časa. Ko izpolnju-
jete elektronsko prijavo, je zelo pomembno, da izpolnite 
vsa ustrezna polja, navedete najprej najnovejše delovne 
izkušnje in se prepričate, da so vaši podatki za stik pravilni. 
Na Islandiji je življenjepis lahko dolg največ dve strani, biti 
mora točen in posodobljen. Življenjepisu morate priloži-
ti predstavitveno pismo, v katerem navedete, zakaj se za 
to delovno mesto zanimate in zakaj ste prava oseba zanj. 
Pri prijavi po telefonu morate vedeti, da Islandci niso pre-
več uradni, vendar je običajno, da se na začetku pogovora 
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predstavite in poveste, zakaj kličete. Glejte, da ne govorite 
predolgo in nikoli ne prekinjajte osebe, s katero govorite. 

Če se prijavite brez razpisa ali na lastno pobudo, je pripo-
ročljivo, da prijavo izročite neposredno osebi, ki bo odgo-
vorna za zaposlitveni/izbirni postopek. Seveda to pogosto 
ni mogoče, vendar pa boste tako na to osebo napravili 
boljši vtis, saj vas je videla in z vami celo izmenjala nekaj 
besed.

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Zaposlovalci/delodajalci pričakujejo, da prosilci vedo ne-
kaj stvari o podjetju in delovnem mestu, na katerega se 
prijavljajo, ter imajo ustrezne spretnosti in znanja za uspe-
šno izpolnjevanje zahtevanih nalog.

Imeti morate ovrednoteno diplomo za enakovrednost in 
priznavanje na Islandiji. 

Načelno kvalifikacije, ki jih potrebujete za opravljanje po-
sameznega poklica v svoji domovini, veljajo tudi v drugih 
državah EU/EGP. Visokošolske diplome, triletni akademski 
študiji in poklicna srednješolska izobrazba naj bi se prizna-
vali na celotnem območju EU/EGP.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in kulturo je odgovorno za 
usklajevanje postopkov priznavanja na Islandiji. Vendar 
pa to ministrstvo ne obravnava vseh vlog za priznanje.  
Posamezna ministrstva so odgovorna za priznavanje na 
svojih področjih, Ministrstvo za zdravje je na primer od-
govorno za priznavanje poklicev v medicini in na področju 
zdravja. Najbolje je, da začnete potrebne informacije zbi-
rati na spletni strani www.menntagatt.is, pri nacionalnem 
informacijskem središču za vrednotenje in priznavanje 
kvalifikacij.
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Ovrednotenje enakovrednosti spričeval bo islandskim 
delodajalcem olajšalo presojo vaših spretnosti in znanj. 
Lahko tudi prispeva k boljšemu delovnemu mestu z višjim 
plačilom. Priporočljivo je, da se po oddaji prijave čim prej 
pozanimate, kako naprej. Če ne prejmete potrdila o pre-
jemu prijave, je dobro stopiti v stik z delodajalcem in ga 
vprašati, ali je prejel vašo prijavo. Hkrati lahko izkoristite 
priložnost in se pozanimate, kdaj bo odgovoril prosilcem. 
Ponavadi dobijo odgovor samo prosilci, ki so kandidati za 
zaposlitev.

Splošnih pravil glede postopkov prijave ni. Veljajo neka-
tera pravila glede obravnavanja prijav, vendar prosilcem 
zaradi njih ni treba skrbeti. 

Pred razgovorom je priporočljivo najprej narediti domačo 
nalogo. Pozanimajte se o podjetju. Koristne informacije lah-
ko po navadi najdete na spletni strani podjetja. Pripravite 
odgovore na najrazličnejša vprašanja. Recimo: Katere so 
vaše prednosti in slabosti? Kakšen delavec ste? Zakaj ste za-
pustili prejšnje delovno mesto? Zelo pomembno je, da ste 
točni in nosite vsakdanja, vendar elegantna oblačila. Pokaži-
te, da vas zanima čim več o podjetju in delovnem mestu.

Ponavadi se razgovora na delodajalčevi strani udeleži naj-
manj ena oseba in največ štiri. To je lahko zelo različno, 
vendar po navadi za strokovnejša dela razgovor vodi več 
ljudi. Seveda pa to ne drži vedno. Razgovori ponavadi 
trajajo približno od pol ure do uro. Vaša vprašanja glede 
delovnega mesta so dobrodošla, vendar pa se raje prepri-
čajte, da ste res dobili delo, preden se pozanimate o plači, 
če tega seveda ne omeni kar delodajalec sam. 

Razgovori nimajo posebnega vrstnega reda. Ozračje je od-
visno od osebe, ki vodi razgovor. Dobro je vedeti, da vas 
je tudi oseba, s katero se pogovarjate, ravnokar spoznala, 
zato ji je lahko prav tako nerodno in neprijetno kot vam. 
Najbolje je, da se predstavite čim bolj pošteno ter ne pre-
cenjujete ali podcenjujete svojih spretnosti in znanj. Bodi-
te vljudni in čim bolj mirni.
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Delodajalci hočejo na razgovoru ugotoviti, kdo ste. Ne 
bodite presenečeni, če vas vprašajo o osebnem življenju. 
Po navadi je nepoklicnim temam, ki so običajno namenje-
ne temu, da se ozračje malo sprosti, namenjen le majhen 
del razgovora. Ko se udeležite razgovora, bi moral delo-
dajalec že poznati osnovne podatke o vaših izkušnjah iz 
življenjepisa. Izkoristite to priložnost, da podrobneje pred-
stavite svoje spretnosti in znanja ter pojasnite, zakaj ste 
najustreznejši kandidat za to delovno mesto. Prepričajte 
jih tudi, da boste prispevali k boljši kakovosti podjetja in 
ste za to pripravljeni trdo delati. 

Na Islandiji se uporabljajo jasni zakoni proti diskriminaciji. 
Delodajalci vam lahko postavijo nekatera vprašanja, neka-
terih pa ne. Lahko vas vprašajo, ali ste poročeni in imate 
otroke. Ne smejo pa vas spraševati o spolni usmerjeno-
sti, političnih prepričanjih in načrtih glede otrok. Če vas 
vprašajo kaj takega, je najbolje, da jih vljudno opozorite, 
da so taka vprašanja neprijetna in verjetno niso v skladu 
z zakonom. Na koncu razgovora vam delodajalec ponava-
di pove, kdaj lahko pričakujete odgovor. Če tega ne stori, 
ga najbrž ne zanimate. Če se vam ne oglasi v dogovorje- 
nem roku, stopite v stik z njim in ga zaprosite za povratne 
informacije.

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Pogajanja o pogodbah se razlikujejo. Včasih se lahko poga-
jate o plači in dolžini pogodbe že na razgovoru, včasih pa 
je to na vrsti po odločitvi o zaposlitvi. Islandsko delovno 
pravo določa, da morate skleniti pogodbo o zaposlitvi naj-
pozneje v dveh mesecih po začetku zaposlitve. V pogodbi 
o zaposlitvi mora biti navedena višina plače. 

O plači se je vedno mogoče pogajati. Vsako leto imate 
pravico do enega razgovora z delodajalcem, na katerem 
se pogovarjate o plači. Najpogostejše merilo za plačilo, o 
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katerem se pogajate, je mesečna plača. Če na delovnem 
mestu pogosto delate nadure, je koristno, da se pogajate 
za plačilo glede na urno postavko. Plačilo letnega dopusta 
in bonusi so določeni, zato se o njih ni treba pogajati. 

Kdo je odgovoren za pogajanja, je odvisno od posamezne-
ga podjetja, ponavadi pa je to vodja kadrovskega oddelka 
ali generalni direktor.

Na Islandiji morate prejeti plačilo za vsak dan dela. Enome-
sečno poskusno delo je običajno, vendar v tem času pre-
jemate plačilo. Pozanimajte se, ali boste za poskusno delo 
plačani. Če vam delodajalec tega ne namerava plačati, ga 
morate zavrniti in o njegovem ravnanju obvestiti direkto-
rat za delo ali sindikat. 

Prosilci le redko dobijo povrnjene stroške zaradi prihoda 
na razgovor. Delodajalec vas bo obvestil, če vam jih name-
rava povrniti. To je v celoti odvisno od njega. 

Delodajalci neradi obveščajo ljudi, da jih niso zaposlili. 
Zato je dobro, da stopite v stik z delodajalcem teden dni 
po izteku roka za prijavo in se pozanimate, kaj se dogaja 
s prostim delovnim mestom. Praviloma je tako, da vas ne 
želijo zaposliti, če tega ne storijo v mesecu dni od roka za 
prijavo. 

Ali potrebujete reference?4. 

Zelo pomembno je, da navedete vsaj dve osebi, ki vam 
bosta dali dobre reference. Navedite ime, podjetje, naziv 
delovnega mesta, telefonsko številko in naslov e-pošte teh 
oseb. Stopite v stik z njimi in se prepričajte, ali se strinjajo s 
tem. Reference naj vam dajo osebe, ki vedo, kako delate, ter 
lahko potrdijo vaše trditve glede spretnosti, znanj in delov-
nih navad. To je lahko prejšnji delodajalec in/ali učitelj. 
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Na razgovor prinesite prevedeni izvod diplome, če bi ga 
delodajalec želel videti. Spričevala ste navedli že v življe-
njepisu, zato jih morate predložiti predvsem zato, da doka-
žete njihovo veljavnost. Dobro je, da jih prej potrdite. Naj-
bolje je, da začnete potrebne informacije zbirati na spletni 
strani www.menntagatt.is, pri nacionalnem informacij-
skem središču za vrednotenje in priznavanje kvalifikacij.

Zelo vam lahko pomagajo priporočilna pisma. Vendar 
pa jih ne pošiljajte na začetku prijave z življenjepisom in 
predstavitvenim pismom. Upoštevajte, da morajo deloda-
jalci obravnavati veliko prijav, zato si ne želijo dodatnega 
branja. V življenjepisu navedite, da imate priporočilna pi-
sma, ki jih potem predložite na razgovoru. 

Nekateri delodajalci zahtevajo potrdilo vaših lokalnih orga-
nov, da nimate kazenske kartoteke. To je običajno zlasti za 
dela na področju nege in čiščenja, pri katerih ste pogosto 
sami v zasebnih stanovanjih ali pisarnah. Zato lokalne or-
gane zaprosite za potrdilo, da nimate kazenske kartoteke.

 

Kako narediti dober vtis5. 

Islandci so zelo točni. Zato obvezno ne zamudite na raz-
govor. 

Če delodajalec stopi v stik z vami in se dogovorita za raz-
govor, potrdite, da boste prišli ob dogovorjenem času. Če 
se razgovora ne morete udeležiti, o tem pravočasno in čim 
prej obvestite delodajalca. Opravičite se za odsotnost in 
se dogovorite za nov sestanek. Če je le mogoče, to storite 
vsaj en dan pred razgovorom.

Videokonference na Islandiji niso pogoste, vendar pa po-
stajajo vedno bolj priljubljene. Če se razgovora ne more-
te udeležiti, preverite, ali ga delodajalec lahko opravi kot 
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konferenčni klic. Vedno pa se lahko bolje predstavite oseb- 
no, zato se videokonferencam in konferenčnim klicem  
izogibajte.

Oblecite se vsakdanje in elegantno ali klasično. Ne nosite 
preveč nakita. Nakit na moških, razen zaročnega ali poroč-
nega prstana, v islandski družbi ni preveč sprejemljiv.
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Uradni jezik  italijanski 
Ureditev   parlamentarna republika
Površina   301 338 km²
Glavno mesto  Rim
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 39
številka   
Domenska končnica  .it

italija

Običajni postopki prijave na delovno mesto 1. 

Prosilec običajno po elektronski ali navadni pošti pošlje svoj 
življenjepis in predstavitveno pismo, v katerem na kratko 
pojasni, kdo je in zakaj se na to delovno mesto prijavlja. 
Postopek prijave običajno poteka tako, da prosilec najprej 
poišče prosta delovna mesta na področju, ki ga zanima, nato 
pa pošlje posodobljen življenjepis in predstavitveno pismo. 
Iskanje delovnih mest, ki ustrezajo prosilčevemu profilu, po 
spletu in pošiljanje prijave sta najpogostejša dela pri po-
stopku prijavljanja. 

Čas od objave prostega delovnega mesta do začetka zapo-
slitve je odvisen od delodajalca, vendar pa se delo po navadi 

v Italiji
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začne čim prej glede na razpoložljivost novo zaposlenega 
delavca. 

Prvi stik je navadno telefonski pogovor ali kratko e-sporočilo.

Najpomembnejše stvari, ki jih je treba upoštevati pri elektron-
skih prijavah, so: navedite, na katero delovno mesto se prija-
vljate, preverite naslov e-pošte prejemnika prijave, da se ta ne 
izgubi, in v nastavitvah e-poštnega računa izberite možnost, s 
katero zahtevate potrdilo o branju. 

Pri pisnih prijavah sta zelo pomembna oblika in videz pred-
stavitvenega pisma. To pismo mora biti bolje strukturirano kot 
elektronska prijava. 

Pri prvem stiku po telefonu bodite vljudni ter se izražajte teko-
če in pravilno. Takoj zaprosite za osebni sestanek in se pozani-
majte o kontaktnih podatkih. 

Če se prijavljate na lastno pobudo na delovno mesto, ki ni bilo 
razpisano, naj bo vaša prijava slovnično in vsebinsko pravilna, 
poleg tega pa tudi nadvse prepričljiva. Drugače boste težko 
pritegnili pozornost delodajalca, če je delovno mesto, na kate-
rega se prijavljate, že zasedeno. 

Če je vaša prijava zanimiva za podjetje, se vam bo delodajalec 
v nekaj dneh oglasil. Če se ne bo oglasil, niste bili izbrani. Ven-
dar pa podjetja dolgo hranijo življenjepise, zato lahko prejme-
te telefonski klic v zvezi z delovnim mestom, na katero ste se 
prijavili lani. 

Na splošno morate pri postopku prijave skrbno napisati pred-
stavitveno pismo (preveriti slovnico in izbor besed) in ga posla-
ti s posodobljenim življenjepisom. Preverite po telefonu, ali je 
vaša prijava prispela.
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Kako se pripraviti na razgovor 2. 

Ob odhodu iz domovine vzemite s seboj vse dokumente, ki do-
kazujejo verodostojnost. Zaposlovalci bodo pričakovali, da jih 
imate pri sebi (italijanska birokracija je zelo stroga).

Med razgovorom je delodajalec pozoren na vaš govor, vedenje 
in pretekle delovne izkušnje, pa tudi na to, ali vaš videz in oble-
ka ustrezata razpisanemu delovnemu mestu. 

Glede na prosto delovno mesto lahko sestanek vodi deloda-
jalec, vodja oddelka, kadrovski delavec ali celo oseba, ki je od-
govorna posebej za opravljanje takih razgovorov. Razgovora s 
prosilcem se lahko udeleži ena oseba ali skupina oseb, kot je 
navedeno zgoraj. Pisne preizkuse po navadi opravljajo vsi kan-
didati v skupinah hkrati. Sestanek ali preizkus navadno traja od 
15 minut do največ eno uro. 

Vaša samozavest, govor, besedišče, videz in splošno vedenje 
(kako premikate dlani, kako sedite, ali gledate izpraševalca v 
oči itd.) so zelo pomembni vidiki jezikovne in nejezikovne ko-
munikacije. Na razgovoru raje ne sprejemajte ali ponujajte ni-
česar, ne pijte in ne kadite. 

Ko delodajalec obrazloži, katere naloge in delo bo treba opra-
vljati, lahko prosilec postavi vprašanja o nejasnih zadevah. Po-
zanima se lahko o vrsti in trajanju predlagane pogodbe, plač-
nih pogojih in o vsem drugem, kar bi rad vedel o delovnem 
mestu. 

Razgovori ali preizkusi največkrat potekajo v prostorih podje-
tja. Večinoma potekajo v sejni sobi ali pisarni izpraševalca (vod-
je kadrovske službe, vodje oddelka ali delodajalca). Razgovori 
so pogosto organizirani v sobi, ločeni od prostora, v katerem se 
opravlja delo. Kandidat sedi pred osebo ali osebami, ki vodijo 
razgovor. Po navadi se začne s pogovorom o preteklih delovnih 
izkušnjah, navedenih v kandidatovem življenjepisu.
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Vedenje na obeh straneh je med razgovorom na splošno uradno. 
Od izpraševalca/delodajalca je odvisno, ali bo poskrbel za bolj 
sproščeno ozračje. Na razgovoru se poklicne zadeve obravnavajo 
bolj poglobljeno kot nepoklicne (njihov delež je od 70 do 90 %).

Za kandidata je vedno koristno, da dodatno pojasni svojo moti-
vacijo za delovno mesto in pove nekaj informacij o sebi. 

Običajno lahko prosilec zavrne vprašanja o osebnem življenju. 
Delodajalec od vas ne sme zahtevati strogo zasebnih informacij 
(pravica do varstva zasebnosti).  

Če se delodajalec odloči, da vas bo zaposlil, vas bo o tem obvestil. 
Če želite povratne informacije o razgovoru ali odgovore na doda-
tna vprašanja, jih lahko dobite po telefonu ali e-pošti. 

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

V Italiji se ni mogoče pogajati o finančnih in pogodbenih pogojih. 
Če se zaposlite, boste podpisali pogodbo, v kateri so navedene 
vse informacije ter opis finančnih in delovnih pogojev. 

Pogajanja o plači, dopustu, bonusih itd. so odvisna od delodajal-
ca in kolektivnih pogodb (CCNL). Med najobičajnejšimi neobve-
znimi ugodnostmi v Italiji so boni za prehrano, službeni mobilni 
telefon ali avto. Pogajanja o plači in neobveznih ugodnostih po-
tekajo s kadrovskimi delavci. 

Delodajalec lahko zahteva enodnevno poskusno delo ali posku-
sno dobo. Lahko ga zavrnete, če je ta doba daljša od zakonsko 
predpisane. 

Včasih lahko kandidatom za nekatere položaje ponudijo povra-
čilo stroškov prihoda na razgovor. Delodajalec lahko povrne del 
potnih stroškov.

Postopek prijave velja za končanega po opravljenem razgovoru. 
Delodajalec vam mora povedati, kdaj se bo odločil. 
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Ali potrebujete reference?4. 

Kandidatu vedno koristijo reference ali priporočilna pisma, s 
katerimi potrdi pretekle delovne izkušnje. Prejšnji delodajalci 
ali univerzitetni profesorji lahko napišejo reference glede pro-
silčevih spretnosti, znanj in sposobnosti.

Kandidati morajo na zahtevo predložiti kopijo diplome in ži-
vljenjepis.

Kako narediti dober vtis5. 

Priporočljivo je, da potrdite udeležbo na razgovoru. Točnost 
je zelo pomembna. Če se ne morete udeležiti sestanka, mora-
te to sporočiti čim prej. 

V nekaterih podjetjih imajo lahko predpisan način oblačenja. 
To velja tudi za nakit. Na splošno velja: če nimate natančnej-
ših podatkov, oblecite elegantna vsakdanja oblačila. 

Če vas ponujeno delovno mesto res zelo zanima, poiščite čim 
več informacij o podjetju ali delodajalcu; razmislite, kaj bi radi 
slišali od vas. Lahko vam koristi, da ste družabni, ustrežljivi in 
navdušeni.
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Uradni jezik  grški, turški 
Ureditev   predsedniška republika
Površina   9 251 km²
Glavno mesto  Nikozija
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 357
številka   
Domenska končnica  .cy

ciPer

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Na Cipru se postopki prijave lahko razlikujejo glede na različna 
delovna mesta, ki jih prosilci iščejo. Vendar pa je najpogostejši po-
stopek pošiljanje natipkanega prijavnega pisma in življenjepisa. 
Postopek prijave za nekvalificirane poklice je po navadi usten. Ka-
dar prosilca pošlje javni zavod za zaposlovanje, se izda standardno 
referenčno pismo, ki ga mora izpolniti morebitni delodajalec (in 
navesti svojo končno odločitev) ter ga predložiti uradu za delo.

Ko stranki skleneta dogovor, se delo ponavadi začne na začetku 
naslednjega koledarskega meseca (za poklice z mesečno plačo) 
ali na začetku naslednjega tedna (za nekvalificirane poklice s te-
denskim plačilom).

na Cipru



82

Treba je opozoriti, da na Cipru prevladujejo mala podjetja, v ka-
terih je lastnik hkrati tudi direktor in kadrovski vodja.

Prvi stik je navadno po telefonu. Kandidati lahko prosta delovna 
mesta poiščejo na spletni strani EURES (v ciprskem razdelku), na 
uradih javnega zavoda za zaposlovanje (če so že na Cipru), v za-
sebnih agencijah za zaposlovanje ali v časopisih.

Pri elektronskih prijavah na delovna mesta, objavljena na spletni 
strani EURES (ciprski razdelek), je treba vedno navesti nacional-
no referenčno številko prostega delovnega mesta. Elektronske 
in pisne prijave morajo vsebovati predstavitveno pismo, ki naj 
bo kratko (največ eno stran), natančno in natipkano. Predstavi-
tveno pismo, naslovljeno na organizacijo, ki je objavila prosto 
delovno mesto, ali na morebitnega delodajalca, mora vsebovati 
pomembne podatke, ki niso vključeni v življenjepis. Za razliko od 
življenjepisa ga je treba tudi vedno podpisati. 

Kako se pripraviti na razgovor?2. 

Zaposlovalci po navadi od kandidatov pričakujejo, da so ustre-
zno usposobljeni in na voljo za zaposlitev. Seveda so pomemb-
ne tudi ustrezne kvalifikacije, znanje jezikov itd. 

Pristnost dokumentacije je treba potrditi le redkokdaj, razen 
za zakonsko urejene poklice z obvezno registracijo (zdravniki, 
arhitekti, inženirji itd.).

Delodajalci so ponavadi pozorni na kandidatov splošni videz/
oblačila. Zato je priporočljivo, da se kandidati oblečejo v „ele-
gantna vsakdanja“ oblačila in se izogibajo skrajnostim. Po-
membno je tudi, da se predstavijo samozavestno in vljudno. 

Razgovor ne poteka po posebnem vrstnem redu. Po navadi ga 
vodi direktor ali kadrovski vodja podjetja. Kandidata lahko za-
prosi, naj se predstavi ter opiše svoje prednosti, slabosti, spre-
tnosti, znanja in izkušnje glede na delo, ki ga bo treba opravljati.
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Na Cipru se uporabljajo zakoni proti diskriminaciji in za varstvo 
osebnih podatkov. Kandidatu na razgovoru ni treba odgovar-
jati na strogo zasebna vprašanja ali dajati zaupnih informacij 
(npr. o spolni usmerjenosti).

Prosilec mora poznati splošne podatke o podjetju (dejavnost 
in velikost podjetja).

Vprašanja so torej najpogosteje povezana s kvalifikacijami in 
izkušnjami (npr. Zakaj ste primerni za to delo? Kakšne so vaše 
izkušnje na tem področju? Kaj pričakujete od tega delovnega 
mesta?). Seveda lahko pri nizkokvalificiranih poklicih deloda-
jalec od kandidata zahteva dokazovanje spretnosti in usposo-
bljenosti na terenu.
 
Za povratne informacije po razgovoru običajno poskrbijo de-
lodajalci.

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Veljavna zakonodaja določa, da mora delodajalec zaposlenega 
pisno obvestiti o pogojih ponujene zaposlitve v enem mesecu 
od začetka zaposlitve. V tem dokumentu morajo biti navedeni 
plača, število delovnih ur, letni dopust itd. Na Cipru so pogo-
ji zaposlitve po navadi določeni s kolektivnimi pogodbami.  
Priporočljivo je, da se kandidati pozanimajo o pogojih teh  
pogodb.

O plačilu se ponavadi pogaja kadrovski vodja podjetja. Večina 
podjetij zahteva enomesečno poskusno dobo. Povračila stro-
škov za udeležbo na razgovoru ni.

Postopek prijave se konča, ko delodajalec kandidata obvesti o 
sprejetju končne odločitve o njegovi zaposlitvi.
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Ali potrebujete reference ali priporočilna4. 

Reference in priporočilna pisma se po navadi uporabljajo za 
delovna mesta na visoki ravni. Te reference se dajejo za delo, na 
katerega je prosilec ponosen, in ga prikazujejo v dobri luči. Pro-
silec mora pred navedbo teh referenc obvestiti zadevno osebo 
in jo zaprositi za dovoljenje, da lahko v svoje življenjepis vključi 
njeno ime, telefonsko številko in položaj v podjetju.

Kopija diplome je vedno potrebna, navadno že na začetku  
prijave. 

Za zakonsko urejene poklice je običajno potrebno potrdilo o 
nekaznovanosti (da niste vpisani v kazensko evidenco).

Kako narediti dober vtis5. 

Na Cipru večina delodajalcev zahteva osebni razgovor. Točnost 
je pomembna, zato je priporočljivo, da kandidati na razgovor 
ne zamudijo.  Če se razgovora ne morete udeležiti, o tem de-
lodajalca raje vnaprej obvestite.  Videokonference in SKYPE se 
na Cipru uporabljajo le redko. Navadno so zaželena vsakdanja 
elegantna oblačila.

pisma?
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latvija

Uradni jezik  latvijski 
Ureditev   parlamentarna republika
Površina   64 589 km²
Glavno mesto  Riga
Denarna enota  lats (LVL)
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 371
številka   
Domenska končnica  .lv

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Običajni postopek prijave se začne z iskanjem ustreznih prostih 
delovnih mest. Priporočljivo je, da za to uporabite vsa razpoložlji-
va sredstva in metode – internet, medije, znance (zelo učinkovito 
v Latviji). Čeprav ste življenjepis poslali različnim podjetjem, ni 
nujno, da boste povabljeni na razgovor. Učinkoviteje je, da vzpo-
stavite tesen stik s kadrovskim vodjo podjetja in se o postopku 
prijave podrobneje pozanimate po telefonu. Pri prijavi je zelo 
pomembno predstavitveno pismo; v njem so opisane izkušnje, 
znanje in izobraženost iskalca zaposlitve. Priporočilna pisma, ži-
vljenjepis in predstavitveno pismo so v zadnjih letih v Latviji ve-
dno pogostejši pri formalnem postopku prijave. Za to, kako jih 
napisati, ni posebnih standardov.   

v Latviji
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Kot smo že omenili, zaposlitev najpogosteje najdete prek social-
nih mrež in znancev. Ponavadi je treba prijavi priložiti življenjepis 
in predstavitveno pismo. V glavnem se pošljejo po e-pošti, včasih 
po navadni pošti, redko pa se predložijo osebno. Za sezonsko ali 
nekvalificirano delo se lahko prijavite po telefonu, ker delodajalci 
po navadi za taka dela opravijo predizbor. 

Najustreznejše obdobje od objave prostega delovnega mesta do 
začetka zaposlitve je en mesec. Vendar pa je to odvisno od polo-
žaja, stanja na trgu dela, poklicnega področja itd.

Ni pomembno, kako se prijavite (z lastnoročno napisanim pi-
smom, po telefonu, e-pošti itd.), najpomembneje je, da natančno 
opredelite, na katero delovno mesto se prijavljate, in upoštevate 
nadaljnja navodila. Ne pozabite priložiti predstavitvenega pi-
sma (v katerem pojasnite, kdo ste in zakaj se prijavljate). Čeprav 
si večina latvijskih podjetij prizadeva svoje postopke prilagoditi 
zahodnoevropskim standardom, ki so (večinoma) manj formalni, 
imajo v glavnem še vedno hierarhično organizacijo in kulturo vo-
denja. Tak odnos imajo tudi do postopka prijave. 

Predstavitveno pismo velja za zelo pomemben del prijave, saj si 
z njim delodajalci in kadrovski delavci ustvarijo mnenje o kandi-
datu. Zato naj bo verodostojno in prepričljivo. Delodajalci iščejo 
nekoga, ki razume njihovo dejavnost, poslanstvo in trg. Lažni po-
datki o delovnih izkušnjah ali druge napačne informacije so ne-
sprejemljivi. Kandidat naj se z delodajalcem ne pogovarja naduto 
in vzvišeno. 

Kako se pripravite na razgovor?2. 

Vsa podjetja večinoma opravljajo razgovore in preizkuse za 
ugotavljanje psiholoških značilnosti, značajskih lastnosti ali 
praktičnih spretnosti in znanj. Delodajalci niso pozorni samo 
na poklicne vidike, ampak tudi na človeške lastnosti. Vrsta raz-
govora je odvisna od položaja, posameznega delovnega me-
sta in politike podjetja ter od tega, ali gre za majhno lokalno 
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ali mednarodno podjetje. Po navadi so na razgovoru trije iz-
praševalci, med katerimi sta vodja podjetja ali posameznega 
oddelka in kadrovski strokovnjak. Razgovor s posameznim 
kandidatom ponavadi traja največ pol ure. Na voljo je lahko na-
vadna ali gazirana voda. Če je razgovor uraden in formalen, vsi 
prosilci odgovarjajo na zelo podobna vprašanja. Od kandidata 
se pričakuje, da se je na razgovor pripravil ter se je pozanimal 
o podjetju in delovnem mestu. Kandidati lahko postavijo vpra-
šanja o delovnem mestu, nalogah itd., na katera še niso dobili 
odgovora.   

V Latviji so razgovori navadno formalni, vendar je to odvisno 
od številnih dejavnikov – delovnega mesta, delodajalca, ose-
bja, pomanjkanja delavcev, človeškega dejavnika itd. Deloda-
jalci lahko opravijo t. i. „poskusne razgovore“ po telefonu ali v 
skupini, da bi prepoznali vodjo. Vedno bolj priljubljeni so „ne- 
uradni“ razgovori, na primer na večerji.

Zelo pomembno je, da pokažete motiviranost, sposobnost in 
pripravljenost za to delovno mesto. Bodite iskreni ter povejte, 
kaj lahko izboljšate in kako. Pokažite, da si resnično želite delati 
v tem podjetju. 
  
Diskriminacija zaradi rase, narodnosti, veroizpovedi, invalidno-
sti, starosti, spolne usmerjenosti, spola, družbenega razreda, 
jezika, političnih prepričanj itd. je prepovedana z različnimi do-
kumenti. Del latvijske družbe meni, da v Latviji ni diskriminaci-
je, ali vsaj, da z njo ni nobenih težav. Drugi del pa diskriminacijo 
po navadi povezuje z vprašanji nacionalnosti. Dejansko se z za-
konom določene pravice običajno ne kršijo, vendar je mogoče 
opaziti nekaj sovražnosti do raznolikosti.

Prosilci ponavadi poskušajo odgovoriti na vsa vprašanja na raz-
govoru z morebitnim delodajalcem, tudi na vprašanja, na ka-
tera si ne želijo odgovoriti. Menijo, da bi se prikrivanje deloda-
jalcu lahko zdelo negativno in bi vplivalo na njegovo mnenje o 
njih. Gre za vprašanje samozavesti.

Diskriminacijska vprašanja in vprašanja o zasebnem življenju  
zadevajo kandidatov zakonski stan ali načrte glede otrok.  
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Vprašanja o starosti, zakonskem stanu in osebnih podatkih (vi-
šini, teži in postavi) lahko tudi veljajo za diskriminacijska. Vča-
sih delodajalci uporabljajo zvijače in od kandidatov zahtevajo, 
naj jim pošljejo fotografijo celotnega telesa, ali pa pripravijo 
„stresen razgovor“, da bi ugotovili, kako se kandidat znajde v 
neprijetnem položaju, kako ustvarjalen je itd. Ta metoda je si-
cer zanimiva, vendar pa je meja med dopustnimi tehnikami in 
kršenjem prosilčevih pravic zelo tanka.

Kandidat mora poznati osnovne podatke o podjetju, na primer 
ali gre za mednarodno podjetje, kateri jezik se uporablja. 

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

V skladu z latvijsko delovno zakonodajo lahko samo pisne po-
godbe zaščitijo pravice delavcev in delodajalcev. 

Če se delavec z delodajalcem o delovnih pogojih dogovori 
ustno, to delovno razmerje ureja samo civilno pravo, zato lahko 
delavec izgubi pravico do socialne varnosti. 

Preden se sklene pisna pogodba o zaposlitvi, se delavec in de-
lodajalec dogovorita o delovnih pogojih: plači, kako pogosto 
jo delavec prejema, o delovnem času in nadurah, poskusni 
dobi, posebnih dodatkih in drugih temah. Delavec lahko de-
lovne pogoje sprejme ali zavrne. Odločitev je odvisna od posa-
meznika. V Latviji se plača navadno izplačuje enkrat ali dvakrat 
mesečno. 

Delodajalec lahko od delavca zahteva opravljanje poskusne 
dobe. Ponavadi je vključena v pogodbo o zaposlitvi in lahko 
traja od enega do treh mesecev. 

Dodatki lahko poleg zakonsko določenih pravic vključujejo 
zdravstveno zavarovanje, potne stroške ali stroške nastanitve, 
obisk športnih objektov itd. Vsi bonusi so odvisni od delodajal-
čeve dobre volje.
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Ali potrebujete reference?4. 

V Latviji si iskalci zaposlitve precej pomagajo s priporočilnimi 
pismi, saj so osebni stiki zelo pogost in učinkovit način iskanja 
zaposlitve. Reference in priporočilna pisma so lahko tudi del for-
malnega postopka prijave. Lahko jih zagotovijo prejšnji deloda-
jalci ali kolegi, ne pa sorodniki. 

Če se to zahteva, potrebujete tudi izvode spričeval in druga do-
kazila o kvalifikacijah. 

Za nekatera delovna mesta je obvezno potrdilo o nekaznovanosti.

Kako narediti dober vtis5. 

Delodajalec pričakuje, da boste na razgovor prišli pravočasno. 
Tako pokažete, da ste točni in zanesljivi. Od podjetja je odvisno, ali 
morate potrditi svojo udeležbo na razgovoru. Če se upravičeno ne 
morete udeležiti razgovora, se lahko dogovorite za nov sestanek. 
Vendar pa je to po navadi odvisno od dobre volje delodajalca. 

Zaželena oblačila so odvisna od poklicnega področja in posame-
znega položaja. Če je delodajalec banka ali državna ustanova ali 
se prijavljate na delovno mesto v pisarni, se oblecite klasično. Na 
splošno bodite urejeni in negovani. 

Od delodajalca je odvisno, ali vam bo dal povratne informacije, 
vendar se po navadi lahko pozanimate po telefonu ali e-pošti o 
rezultatih ali povratnih informacijah.

Nevljudno vedenje seveda ni primerno.



90

Uradni jezik  nemški 
Ureditev   ustavna monarhija
Površina   160,4 km²
Glavno mesto  Vaduz
Denarna enota  lihtenštajnski frank,
   švicarski frank
Članica EU ali EGP  EGP
Mednarodna klicna  + 423
številka   
Domenska končnica  .li

lihtenštajn

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

V Lihtenštajnu se na delovno mesto ponavadi prijavite s pisno 
prijavo. Povratne informacije o prostem delovnem mestu lahko 
dobite po telefonu. Potem ko se boste prijavili, boste prejeli vabi-
lo na razgovora ali (pisno) zavrnitev. Po razgovoru lahko pričaku-
jete preizkus ali ocenjevanje. Preden podpišete pogodbo, imate 
lahko od enega do tri razgovore.

Od objave prostega delovnega mesta do dejanskega začetka za-
poslitve v povprečju mine obdobje od enega do treh mesecev.

Če se prijavljate po e-pošti, po možnosti uporabite obliko pdf. 
Pošljite popolno zaposlitveno dokumentacijo: predstavitveno 
pismo, življenjepis s fotografijo, reference in priporočilna pi-

v Lihtenštajnu
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sma, diplomo in druge dokumente, pomembne za zaposlitev. 
Ne pozabite navesti svojih kontaktnih podatkov.

Lastnoročno napisane prijave se uporabljajo samo na izrecno 
zahtevo delodajalca. 

Če delodajalca kličete po telefonu, pokličite navedeno kontak-
tno osebo. Ne postavite preveč vprašanj in držite se bistva. Klic 
naj ne bo predolg. 

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Prosilec mora poznati področje, na katerem bo zaposlen: infor-
macije o podjetju, prometu, velikosti, sektorju, geografskem 
položaju, organizacijski kulturi itd. Oblecite se ustrezno polo-
žaju, ki ga podjetje ponuja. Zapišite si vprašanja.

Vse osebe, ki vodijo razgovor, so pomembne, saj se ga drugače 
ne bi udeležile. Po navadi so na razgovoru najmanj ena in naj-
več tri osebe (vsaj predstavnik kadrovske službe in nadrejeni). 
Razgovor traja uro ali dve. Preizkusi in ocenjevanje lahko po-
tem trajajo še nekaj ur. Med razgovorom lahko vzamete ponu-
jene pijače, ne pa cigaret. 

Na prvem razgovoru lahko vprašate karkoli. Po navadi lahko 
postavljate vprašanja na koncu razgovora ali pa med njim, če 
dobite priložnost. Vprašanja o plači se običajno obravnavajo na 
drugem razgovoru.

Razgovori so lahko strukturirani (določena vprašanja, ki olajša-
jo primerjavo kandidatov), delno strukturirani ali pa niso struk-
turirani. Največ se uporabljajo delno strukturirani razgovori. 
Potekajo lahko tako:

uvod;•	
predstavitev podjetja;•	
vprašanja za prosilca: služba, izobrazba, interesi, opra-•	
vljeno dodatno izobraževanje, spretnosti, znanja, sku-
pinski duh itd.;
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hobiji in nepoklicne dejavnosti;•	
osebni cilji;•	
pogajanja o pogodbi; •	
povzetek in nadaljnji postopek.•	

Na razgovoru kandidat govori več kot zaposlovalec. Ozračje 
je sodelovalno, odprto in iskreno. Polovica vprašanj je nepo-
klicnih, polovica pa poklicnih. Pomembno je, da dokažete 
motiviranost. Delodajalec hoče izvedeti čim več o kandida-
tovi motiviranosti, znanju in spretnostih, pa tudi o njegovi 
osebnosti.

Na vprašanja o načrtovani nosečnosti, boleznih, veroizpove-
di ali politični usmeritvi ne odgovarjajte, če ne zadevajo de-
lovnega mesta. Pripravite se na taka vprašanja: Zakaj bi radi 
delali v našem podjetju? Kaj veste o našem podjetju? Pazite 
pri osebnih ali poklicnih informacijah, ki jih lahko delodajalec 
najde v internetu.

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

O prejemkih se lahko pogajate. Koristno je, da se pri sindikatu 
najprej pozanimate o višini plač na poklicnem področju, kjer se 
boste mogoče zaposlili. Plače so po navadi izražene kot mesečni 
ali letni znesek. Plačilo letnega dopusta je vključeno, bonusi pa 
ne – vsaj ne v fiksno plačo. Najpogostejše neobvezne ugodnosti 
so boni za prehrano, službeni avtomobil, mobilni telefon, boni 
za športne dejavnosti, menza v podjetju, prenosni računalnik itd. 
Običajno se pogajate s kadrovskim vodjo. 

Enodnevno poskusno delo ni pogosto, včasih pa je lahko kori-
stno. Lahko ga zavrnete, vendar pa vam lahko koristi, da spozna-
te delovno mesto.

Na koncu razgovora boste izvedeli rok za odločitev ali nadaljnji 
potek postopka. Če vam tega ne bodo povedali, se pozanimajte 
sami.
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Ali potrebujete reference?4. 

Reference vam lahko zagotovijo prejšnji delodajalci ali učitelji. 

Potrebujete kopijo diplome. Najbolje je, da jo pošljete s prijavo 
ali vsaj prinesete na razgovor. 

Priporočilna pisma, diploma in reference so zelo pomembni za 
zaposlovalca.

Kako narediti dober vtis5. 

V navadi je, da prispete deset minut pred razgovorom. Sporoči-
te, da ste prišli. Neudeležba na razgovoru je sprejemljiva samo, 
če imate zelo utemeljene in pomembne razloge. Čim prej se do-
govorite za nov sestanek. V Lihtenštajnu se za izbiro zaposlenih 
najpogosteje uporabljajo osebni razgovori.

Zaželena oblačila so odvisna od podjetja in delovnega mesta, na 
katero se prijavljate. Ne nosite preveč živahnih barv. Ženske naj 
nimajo prekratkega krila ali preglobokega izreza. Bodite zmerno 
naličeni. Ne pretiravajte z nakitom.
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Uradni jezik  litovski 
Ureditev   predsedniška republika
Površina   65 200 km²
Glavno mesto  Vilna
Denarna enota  litovski litas (LTL)
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 370
številka   
Domenska končnica  .lt

litva

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Litovski delodajalci večinoma zahtevajo pisni življenjepis in raz-
govor. Če se torej želite prijaviti, morate poslati življenjepis in 
počakati na razgovor. Od objave prostega delovnega mesta do 
začetka zaposlitve po navadi mine najmanj en mesec, največ pa 
tri mesece. Zadnje čase je priljubljen življenjepis Europass.

Prvi stik z iskalcem zaposlitve se pogosto opravi po telefonu. 
Delodajalci se pozanimajo o osebnih podatkih, izobrazbi itd.

Kadar se prijavljate na lastno pobudo, je priporočljivo, da iz-
berete največja podjetja in jim pošljete prijavo „na slepo“ s 
predstavitvenim pismom. Življenjepis naj bo dolg največ dve 

v Litvi
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tipkani strani, vsebuje naj samo najpomembnejše podatke, de-
javnosti pa navedite tako, da začnete z najnovejšimi. Dodate 
lahko kopije izvirnega potnega lista ali osebne izkaznice, spri-
čeval ali dokumentov o kvalifikacijah.

Delodajalci po navadi obvestijo prosilca o svoji odločitvi v 
enem mesecu po prejemu prijave. 

Življenjepis in predstavitveno pismo je treba napisati v litovskem 
jeziku, če gre za mednarodna podjetja, pa v angleškem jeziku.

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Navadno je v litovskih podjetjih dovolj en razgovor. Gre za poglo-
bljen pogovor med pristojno osebo za zaposlovanje in kandida-
tom, na katerem se oceni ustreznost kandidata. Običajno se upo-
rabi skupinski razgovor, ki ni pripravljen vnaprej (ni strukturiran), 
da se prihrani čas. V večjih podjetjih lahko kadrovski vodja opravi 
predhodni razgovor, kadar je veliko kandidatov in gre za pomemb-
no delovno mesto. Drug razgovor pogosto vodi vodja oddelka, 
ker natančno ve, katera vprašanja o delu je treba postaviti, in ker 
bo prosilcu neposredno nadrejen. Izbirna središča (ocenjevalna 
središča) v Litvi niso zelo razširjena, vendar pa nekateri delodajalci 
za predizbor zaposlenih uporabljajo agencije za zaposlovanje. 

Pričakujte taka vprašanja: 
Kaj ste delali prej? •	
Povejte nam kaj o sebi. (To je dobra priložnost, da se •	
predstavite in morebitnemu delodajalcu poveste še kaj 
pomembnega o sebi in ga navdušite.) 
Zakaj bi radi delali v našem podjetju? •	
Zakaj ste zapustili prejšnje delovno mesto? •	
Kaj menite o svojih nalogah v našem podjetju? •	
Kaj nam lahko ponudite? •	
Prednosti in slabosti, za kaj se zanimate v prostem času?•	
Načrti v prihodnosti? •	

Potrudite se izvedeti čim več o podjetju.
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Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Delodajalci vas ponavadi vprašajo, kolikšno plačo si želite. V 
Litvi imamo sistem mesečnih plač. Plačilo letnega dopusta je 
vključeno v pogodbo in strogo določeno z delovnim pravom. 
O plači se pogaja delodajalec ali kadrovski vodja.

Ali potrebujete reference?4. 

Za reference lahko zaprosite prejšnje delodajalce. 

Priporočljivo je, da na razgovor prinesete izvirnike spričeval, ne 
pa kopij.

V Litvi priporočilna pisma niso v navadi.

Kako narediti dober vtis5. 

Priporočljivo je, da prispete 10 minut pred razgovorom. V Litvi 
sta pomembna točnost in nemoten začetek sestanka. Najpo-
gostejši so osebni razgovori.

Zaželena oblačila so odvisna od delovnega mesta, na katero se 
prijavljate. Moška obleka ali ženski kostim sta vedno primerna. 
Bodite zmerni pri nakitu in ličilih. 

Za oceno lahko delodajalca pokličete čez nekaj dni.
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Nekaj zadev, ki si jih morate zapomniti:
Bodite mirni. Izpraševalcev je lahko več. Če ne veste, koga bi 
gledali, odgovarjajte v glavnem osebi, ki vam je postavila vpra-
šanje, druge pa nekajkrat na hitro ošinite.

Pokažite navdušenje. Naj bo jasno, da si želite to delo. Pokažite, 
da ste pripravljeni. Iz vaših odgovorov naj se vidi, da ste se po-
zanimali o podjetju, vendar tega ne izpostavljajte preveč.

Vaša oblačila naj bodo urejena in formalna.

Bodite točni.

Prinesite življenjepis (za lastno uporabo), kopije spričeval, 
priporočilna pisma (če so v tujem jeziku, morajo biti preve-
dena).

Ne sedite, dokler vam ne ponudijo stola.

Ne razpravljajte o prejšnjem delodajalcu, kolegih ali podjetju. 
Bodite vljudni. Če boste razpredali o slabostih prejšnjega šefa, 
boste naredili slab vtis na morebitnega delodajalca, ki se lahko 
vpraša, ali boste nekoč enako govorili tudi o njem.

Ne poskušajte prikrivati preteklih grehov. Če med razgovorom 
beseda naleti nanje, bodite odkriti, ni pa vam treba razkrivati 
informacij, za katere bi bilo bolje, da jih ne bi. Pretekle napake 
predstavite kot izkušnje, iz katerih ste se nekaj naučili in ki lah-
ko prihodnjemu delodajalcu samo koristijo.

Bodite pripravljeni pojasniti vse navedene točke v življenjepisu.

Vaši odgovori na vprašanja naj bodo natančni.

Ne sporočajte informacij, ki izpraševalca ne zanimajo. 

Ne skačite mu v besedo.

Govorite glasno in razločno. Bodite samozavestni. Ne momljajte.
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Izpraševalec od vas pričakuje naravno vedenje. Seveda morate 
biti prepričani vase in samozavestni, a se ne pretvarjajte.
 
Sprašujte pozneje. Pokažite zanimanje.

Pripravite odgovor na vprašanje o pričakovani višini plače. Mo-
žni odgovori: „Mislim, da ne bi smel dobiti manj kot oseba, ki je 
bila na tem delovnem mestu zaposlena pred mano.“ ali „Ker je 
vaše podjetje na vrhunskem glasu, sem prepričan, da bom prejel 
tudi ustrezno plačilo.“ Pred pogajanjem o plači je dobro, da se 
prosilec pozanima o plačah na izbranem področju.
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Uradni jezik  nemški, francoski, 
   luksemburški 
Ureditev   ustavno veliko vojvodstvo
Površina   2 586,4 km²
Glavno mesto  Luxembourg
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 352
številka   
Domenska končnica  .lu

luKsemburg

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Delovna mesta so objavljena na oglasni deski („ad valvas“) 
luksemburškega zavoda za zaposlovanje, v sobotni izdaji na-
cionalnih časopisov, na spletnih straneh zasebnih organiza-
cij za zaposlovanje, kadrovskih agencij in velikih podjetij.

Postopek prijave zelo pogosto poteka tako, da podjetju, ki je 
objavilo prosto delovno mesto, pošljete predstavitveno pi-
smo in življenjepis. Predstavitveno pismo ni samo spremno 
pismo k življenjepisu. Biti mora osebno in ustrezno ter mora 
pritegniti pozornost. Iz tega pisma naj bo razvidno, da dobro 
razumete, kakšnega novega uslužbenca si želi podjetje, ter 
da imate prave spretnosti, znanja in prednosti za to delovno 
mesto. V tem pismu morate tudi pojasniti svojo motivacijo 
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za to delo in zakaj bi radi delali v tem podjetju. Veliko pod-
jetij še vedno zahteva lastnoročno napisano predstavitveno 
pismo. Pismo ne sme vsebovati napak in mora biti napisano 
v istem jeziku kot oglas, če ni navedeno drugače.

Življenjepisu morate priložiti svojo fotografijo. Lahko ga 
natipkate ali natisnete, vsebovati pa mora vsaj naslednje 
podatke: o izobrazbi, opravljenih tečajih usposabljanja  
in delovnih izkušnjah, znanju jezikov, znanju dela  
z računalnikom in interesih. Življenjepis naj ne bo daljši od 
dveh strani.

Luksemburg je v središču Evrope in ima kar tri uradne jezike 
(luksemburščino, nemščino, francoščino), zato se za veliko 
prostih delovnih mest od kandidatov zahteva znanje raz-
ličnih jezikov. Ker se podjetja v Luksemburgu ukvarjajo s 
številnimi dejavnostmi in sodelujejo z drugimi podjetji iz 
vse Evrope, je znanje dodatnih jezikov, kot so angleščina, 
nizozemščina, italijanščina, španščina in portugalščina, nuj-
no ali pa zelo cenjeno. Da dobite službo, morate obvladati 
dva jezika, vključno z vsaj enim od uradnih jezikov države. 
Prijave na lastno pobudo so v Luksemburgu zelo pogoste. 
To pogosto počnejo mladi diplomanti ali ljudje, ki bi se radi 
zaposlili v velikih podjetjih. To lahko storite brez oklevanja 
in podjetje opozorite nase. Najbrž vas bodo vključili v zbir-
ko podatkov, ki jo uporablja kadrovski oddelek, kadar išče 
nove delavce.

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Najti zaposlitev ni lahko delo. Temu morate posvetiti precej  
časa, da bi vam tako čim prej uspelo. Da se pripravite na 
razgovor, morate vsekakor storiti naslednje:

opraviti dobro samoanalizo: prednosti in slabosti, •	
spretnosti, znanja in kompetence, dobre strani;
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če niste imeli uspeha pri prejšnjih prijavah, vztrajajte •	
in poskrbite, da bo res jasno, zakaj se prijavljate;
poskrbite, da boste delodajalcu lahko povedali več •	
o delovnem mestu in delovnih pogojih, ki jih priča-
kujete;
pozanimajte se o podjetju, njegovih proizvodih in •	
podobi;
delodajalcu pokažite, da ste se pripravili na razgovor. •	
Če se mu bo zdelo, da se niste dobro pripravili, bo 
menil, da ste površni in neprofesionalni.

Če dobite vprašanje o slabih izkušnjah, se potrudite, da 
ga čim bolj izkoristite. Nikoli ne govorite slabo o prejšnjih 
delodajalcih ali kolegih. Slabe izkušnje uravnotežite z izku-
šnjami, ki so se dobro iztekle, in zadevami, ki ste jih dobro  
opravili. Oseba, ki vodi razgovor, vam lahko postavi tudi 
pretkana vprašanja, zlasti o tem, zakaj ste zapustili prejšnje 
službe ali delodajalce. Odgovore si pripravite že vnaprej. 
Prej jih lahko preizkusite v družini ali pri prijateljih. Odkrito 
vam bodo povedali, ali so odgovori prepričljivi.

Če dobite vprašanja, ki so po vašem mnenju strogo zasebna 
ali ne zadevajo zaposlitve in delovnih razmer, je pomemb-
no vedeti, da ima Luksemburg zakonodajo, ki varuje zaseb-
no življenje posameznikov.

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

V nekaterih podjetjih se lahko pogajate o finančnih vidikih, v 
nekaterih pa se o plači ni mogoče pogajati, ker so delodajalci 
podpisniki kolektivne pogodbe ali so plače določene s plačni-
mi razredi. Plačilo za intelektualno delo ali delo na upravnih in 
vodstvenih položajih je izraženo z mesečno postavko, plačilo 
za fizično delo pa z urno postavko. Plačilo letnega dopusta ni 
standardno določeno in letni bonusi so zelo odvisni od pod-
jetja ali sektorja. Včasih so vključeni v kolektivno pogodbo.
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Izberite si tolikšno plačo, da bodo vaše sposobnosti res 
ustrezno poplačane. Pomembno je, da delodajalca pre-
pričate, da vas za te sposobnosti nagradi. Zato mu boste 
morali to dodatno vrednost dokazati, ko vas bo zaposlil. Ko 
vas vprašajo, kolikšno plačo si želite, vam ni treba vedno 
navesti številk. Že prej se pozanimajte o običajnih plačah v 
tem sektorju ali podjetju. Plača je lahko sestavljena iz goto-
vinskega plačila in neobveznih ugodnosti.

Pogajalska izhodišča si lahko izoblikujete tako, da se poza-
nimate pri ljudeh na enakem položaju v drugih podjetjih ali 
prelistate posebne revije za kadrovske zadeve.
 

 Ali potrebujete reference?4. 

Glede uporabe reference ali priporočilnih pisem ni splo-
šnih pravil. To je odvisno od navad posameznega podjetja. 
Po navadi je v zaposlitvenem oglasu navedeno, kateri do-
kumenti ali reference so potrebni za zaposlitev. Pogosto se 
priporoča, da na razgovor prinesete njihove kopije. To velja 
tudi za potrebo po potrdilu o nekaznovanosti.

 Kako narediti dober vtis5. 

Zavedajte se, da na razgovoru sodeluje prihodnji deloda-
jalec. Če želite nanj Kako narediti dober vtis in ga prepriča-
ti, naj vas zaposli, bodite pozitivni, držite se pokončno in z 
osebo, ki vodi razgovor, vzpostavite stik z očmi. Na razgovo-
ru sta zelo pomembna točnost in upoštevanje dogovora o 
udeležbi. Kratko in jasno predstavite sebe, svojo motivacijo 
in prednosti glede na zahteve delovnega mesta.
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Oblačila in celoten videz prilagodite položaju in vrsti podje-
tja, v katerem bi se radi zaposlili. Zaposlovalci v finančnem 
sektorju od moških še vedno pričakujejo, da bodo nosili 
obleko in kravato.
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maDžarsKa

Uradni jezik  madžarski 
Ureditev   parlamentarna republika
Površina   93 030 km²
Glavno mesto  Budimpešta
Denarna enota  forint (HUF)
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 36
številka   
Domenska končnica  .hu

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Večina prostih delovnih mest se zapolni prek poznanstev, vendar 
pa je tudi pri objavljenih veliko raznolikosti. Večina oglasov je ob-
javljenih v časopisih, ki se tiskajo s tem namenom, ali na spletu. 

Najobičajnejše je pošiljanje življenjepisa s predstavitvenim pi-
smom, vendar je za nekvalificirana dela včasih dovolj, če najprej 
pokličete delodajalca. Večja podjetja lahko zahtevajo prijavni 
obrazec (včasih spletni), a to ni pogosto. Pogosteje zahtevajo 
dodatno gradivo, informacije (praksa, reference itd.). Odločitev 
se po navadi sprejme v tednu ali dveh po roku za prijavo na 
prosto delovno mesto, vendar je to odvisno tudi od položaja 
in števila prosilcev.

na Madžarskem
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Pri elektronskih prijavah uporabite spletni prijavni obrazec (če 
je na voljo) ali pošljite (samo) zahtevane dokumente. Pri tem 
pošte ne pošiljajte s šaljivih ali čudaških naslovov e-pošte. Ne 
pozabite, da je velikost e-poštnih predalov omejena, zato ne 
dodajajte velikih slikovnih priponk. Najbolje je, da zaprosite za 
povratne informacije o prijavi (ali označite samodejno funkcijo 
„zahtevaj potrdilo o branju“).

Pisne prijave je treba pripraviti v skladu z zahtevami (večinoma 
življenjepis Europass s fotografijo) ter paziti tudi na obliko in 
kakovost papirja. Ne bodite preveč osebni in ne navajajte pre-
več dodatnih informacij.

Na telefonski pogovor se morate pripraviti, saj morate dobiti 
odgovore na svoja vprašanja (ne pozabite jih) in hkrati spon-
tano odgovarjati. Vedno se pozanimajte, katera je naslednja 
stopnja.

Kadar se prijavljate na lastno pobudo, bodite vljudni in navdu-
šeni nad podjetjem. Priložite dobro fotografijo.

Prosilci se morajo prej ustrezno pripraviti in pozanimati o de-
javnostih in profilu podjetja ter delovnega mesta, da ugotovijo, 
kakšno je in ali jih res zanima. Pristnost dokumentov na začetku 
ni preveč pomembna, vendar za nekatera delovna mesta (npr. 
za zdravnike) brez tega ni mogoče podpisati pogodbe. 

Priporočljivo je, da nekaj časa po prijavi navežete stik in po-
kažete, da se res zanimate. Tako podjetje tudi opozorite nase. 
Delodajalec vas bo po prejemu prijave po pošti ali telefonu ob-
vestil, da si želi opraviti razgovor z vami ali da vas je zavrnil na 
podlagi predloženih dokumentov. Vendar pa zavrnjeni prosilci 
pogosto niso obveščeni.
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Kako se pripraviti na razgovor2. 

Delodajalci na razgovoru večinoma ugotavljajo, kakšni ste 
kot osebnost in kako prizadevni ste. Preverijo tudi, kako se 
odzivate v poklicnih (kako dobro ste pripravljeni) in nepri-
čakovanih okoliščinah. Običajno vodi razgovor ena oseba, 
lahko pa jih je tudi več (običajno ne več kot trije). Večinoma 
traja pol ure, vendar nekatera podjetja opravijo več razgo- 
vorov ali preizkusov (npr. poklicnega, osebnega). Če vam kaj 
ponudijo, lahko to sprejmete, sami pa nikoli ne ponujajte ni-
česar. Kajenje tudi ni primerno. Lahko vprašate skoraj vse v 
zvezi z delovnim mestom, vendar naj prvo vprašanje ne bo 
o plači. To ponavadi omeni delodajalec. Imejte pripravljen 
odgovor o pričakovani višini plače. Danes je prosilec tisti, ki 
opredeli ceno svojega dela v pisarni. 

Potek razgovora se lahko razlikuje med posameznimi podje-
tji, vendar je ozračje skoraj vedno uradno (čeprav je prijatelj-
sko). Bodite rahlo zadržani in počakajte, ali bo delodajalec 
poskrbel za bolj sproščen odnos. Vsebina razgovorov je na-
vadno zelo profesionalna, vendar se vedno bolj vključujejo 
tudi osebnost, spretnosti, znanja, odnos, inteligenca in splo-
šno vedenje. Vedno jih poskušajte prepričati, da ste dobra 
izbira. Pojasnite svojo motiviranost in razloge, da vas izbe-
rejo, pri tem pa ne seveda ne smete biti preveč vsiljivi. Raz-
govor se pogosto opira na življenjepis. Poleg tega morajo 
kandidati skoraj vedno odgovoriti, zakaj so zapustili prej-
šnjo službo, ter navesti svojih pet najboljših in najslabših 
lastnosti.

Na Madžarskem velja zakonodaja proti diskriminaciji, kar 
pomeni, da delodajalcem ni treba razkriti „občutljivih“ infor-
macij o sebi (veroizpoved, politično prepričanje ali spolna 
usmerjenost, načrtovana nosečnost itd.). Odgovarjanje na 
taka vprašanja lahko zavrnete. Če pa ne veste, zakaj naj bi 
bila pomembna za to delovno mesto, preprosto vprašajte. 
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Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Pogajanja o plači ponavadi potekajo na koncu postopka prijave. O 
plači se lahko pogajate, vendar morate to vedno upravičiti. Upo-
števajte tudi, da so na nekaterih področjih (npr. javni uslužbenci) 
plače zakonsko določene. Plače so izražene z mesečno postavko. 
V pogodbi mora biti navedena tudi pravica do plačanega dopu-
sta (najmanjša količina je zakonsko določena). Bonusi so predmet 
ločenih pogajanj, če pa pomenijo velik del zaslužka, so vključeni v 
pogodbo. O plači in neobveznih dodatkih se pogajate z direktor-
jem. Poskusna doba traja navadno tri mesece ali manj in je ni mo-
goče podaljšati. Stroški prihoda na razgovor se redko povrnejo.

Ali potrebujete reference?4. 

Reference na Madžarskem niso pogoste, vendar lahko zadevajo 
vse, kar je pomembno za zaposlitev. Ponavadi vsebujejo pisno 
izjavo o vaši prejšnji zaposlitvi (in oceno vaših sposobnosti). Vča-
sih delodajalec telefonira osebi, ki daje reference, vendar je to 
redko in omejeno na posamezna delovna področja (npr. letališki 
uslužbenci). 

Vedno potrebujete izvod (ustrezne) diplome. 

Reference in priporočilna pisma niso v navadi, lahko pa vam 
koristijo, če jih dobite od uveljavljenega podjetja, zlasti z istega 
področja. Za nekatera delovna mesta potrebujete potrdilo o ne-
kaznovanosti (lahko ga zahtevajo tudi za delovna mesta, kjer ni 
nujno potrebno), vendar pa je to navedeno v oglasu.
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Kako narediti dober vtis5. 

Bodite točni, razen če nimate dobrega opravičila. Če zamudite, 
o tem po možnosti obvestite delodajalca. Svojo udeležbo na 
razgovoru morate potrditi. Lahko se dogovorite za nov sesta- 
nek, vendar se ga morate potem res udeležiti. Novi mediji se 
uporabljajo redko. Zato jih izberite samo, če se to zahteva.

Zaželena oblačila so odvisna od delovnega mesta, po navadi 
pa so formalna (obleka, kostim itd.). Skromen nakit je spreje-
mljiv, vendar samo za ženske.

Prosilec redkokdaj dobi povratne informacije o razgovoru; 
včasih jih delodajalci dajejo. Ni v navadi, da bi zaprosili za oce-
no v obliki povratne informacije – ali dobite službo ali pa vas  
zavrnejo. 

Ne dajajte vtisa, da niste motivirani, in ne bodite preveč odkriti. 
Naj vaše prvo vprašanje ne bo o plači. To lahko storite samo, če 
gre že proti koncu edinega razgovora in še niste dobili infor-
macije o tem.

Nekaj dni po pošiljanju prijave telefonirajte podjetju in se po-
zanimajte, ali so jo prejeli. 

Pozorno poslušajte vprašanja in ne dajajte preveč informacij. 
Odgovorite na vsa vprašanja. Smehljajte se in ne bodite pre-
strašeni. Če česa ne veste, to tudi priznajte. Bodite pripravljeni 
na vprašanja, kot je na primer „Kaj bi radi vedeli o nas?“, in jih 
malo presenetite z odgovorom, na primer „Ali vi radi delate tu-
kaj?“.
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Uradni jezik  malteški, angleški 
Ureditev   parlamentarna republika
Površina   316 km²
Glavno mesto  Valeta
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 356
številka   
Domenska končnica  .mt

malta

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Prosta delovna mesta so po navadi objavljena na internetu. Za-
interesirani kandidati se lahko prijavijo na načine, ki jih nave-
de delodajalec. Delodajalec za prvi razgovor prosilce navadno 
pokliče po telefonu. Potem sledi osebni razgovor. Največkrat 
se zaposlitev začne v enem mesecu po objavi prostega delov-
nega mesta.

Prijave se po navadi pošiljajo po e-pošti z ustreznimi priponka-
mi. Običajno delodajalec zahteva življenjepis in večinoma vam 
ni treba priložiti fotografije. Prijava mora vsebovati tudi pred-
stavitveno pismo. Pismo in življenjepis morata biti napisana v 
angleščini.

na Malti
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Prepričajte se, da ste poslali priponke in da jih je mogoče od-
preti. Natančno opredelite, na katero delovno mesto se prija-
vljate. Ne pošiljajte animacij ali načičkanih okraskov, zlasti če je 
delovno mesto strokovno.

Pismo naj bo jasno in natančno. Če pošiljate lastnoročno napi-
sano prijavo, pazite na pravopis. 

Pozanimajte se, kdo je kontaktna oseba. Med telefonskim po-
govorom uporabljajte pravilno ime podjetja. Med pogovorom 
bodite vedno vljudni. Bodite kratki in držite se bistva, a ne po-
zabite na pomembne informacije. Pozanimajte se, kako se bo 
postopek nadaljeval.

Kadar se prijavljate na lastno pobudo, pojasnite, za katero de-
lovno mesto se zanimate. Omenite, da ste na voljo. Priložite 
ustrezne kvalifikacije.

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Zaposlovalec od prosilca pričakuje razpoložljivost, poznavanje 
podjetja in – od tujih kandidatov – poznavanje malteške kulture.

Ustrezni dokumenti za posamezno delovno mesto morajo biti 
overjeni. Predložite izvirna potrdila. Poskrbite, da so vaše kvali-
fikacije (če jih imate) priznane. 

Delodajalci najbolj cenijo predstavitvene sposobnosti, vlju-
dnost in prizadevnost. Ponavadi na razgovoru sodeluje de-
lodajalec, razen v velikih organizacijah, kjer sodelujeta tudi 
kadrovski vodja in nadzornik oddelka. Razgovor je ponavadi 
oseben. Če delovno mesto ni strokovno, bo opravljen samo 
en razgovor. Če pa je razpisano delovno mesto strokovno in so 
zanj potrebne izkušnje, bo najprej opravljen ožji izbor, nato pa 
še en ali dva razgovora. Razgovor po navadi traja nekaj minut. 
Če gre za strokovno delovno mesto, lahko traja dlje, saj mora 
prosilec dokazati, da ima ustrezne spretnosti in znanja.
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Včasih se od prosilca pričakuje, da bo imel predstavitev. Med 
razgovorom se morajo prosilci držati bistva pogovora/vprašanj 
ter ne smejo lagati o svojih spretnostih in znanjih. Pokazati mo-
rajo, da so se pripravljeni učiti. Stik z očmi in govorica telesa sta 
pomembna. Če vam ponudijo pijačo ali cigarete, jih raje zavr-
nite. Med razgovorom lahko postavite kakšno vprašanje, ven-
dar čim manj. Če pa že kaj vprašate, naj res zadeva ponujeno 
delovno mesto. Nič ni narobe, če zaprosite za opis delovnega 
mesta ali vprašate kaj o delovnih pogojih. Če je predviden še 
en razgovor, na prvem raje ne omenjajte plače. Najustreznejši 
čas za vprašanja je ob koncu razgovora, ko delodajalec prosilca 
navadno vpraša, ali ima kakšno vprašanje. 

Razgovori po navadi potekajo v sejni sobi, vendar pa je to odvi-
sno od posameznega sektorja. Prosilcu ponudijo sedež. Po na-
vadi vodi razgovor delodajalec. Kot smo že omenili, je to precej 
odvisno od vrste delovnega mesta, na katero se prijavite.

Razgovor je največkrat zelo prijateljski in domačen. Od prosilca 
se pričakuje, da je spoštljiv do delodajalca.

Na Malti ni zakonov proti diskriminaciji. Odgovoriti morate na 
vsa vprašanja, če niso preveč osebna ali nepomembna. Od-
govarjanju na določena vprašanja se lahko izognete tudi na 
demokratičen način. Posameznikov stan velja za zasebnega 
(poročen, ločen itd.).

Za prosilce je koristno vedeti čim več o podjetju, ki se mu 
želijo pridružiti. Tako pokažejo svoje zanimanje za podjetje, 
njegove dejavnosti in pretekle uspehe, zlasti če se podjetje 
širi, ker je sklenilo pomembno pogodbo. Prosilčeva zavzetost, 
da se pridruži uspešnemu podjetju, lahko veliko pripomore 
k temu, da bo izbran. Najpogostejše vprašanje, na katerega 
mora prosilec poznati odgovor, se nanaša na osnovno dejav-
nost podjetja, ki se mu želi pridružiti. Vedeti mora tudi, ali je 
podjetje hčerinska družba ali se ukvarja z izvozom izdelkov in 
v katere države izvaža. Eno od kočljivih vprašanj, ki jih lahko 
delodajalec postavi prosilcu, je pričakovana višina plače. Na 
to lahko odgovorite različno, zlasti če ste se o tem prej poza-
nimali in imate dovolj izkušenj.
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Ponavadi se od prosilca ne pričakuje, da bo organiziral dodatni 
sestanek po razgovoru. Vendar pa nekatera podjetja omogo-
čajo sestanek, na katerem predstavijo oceno. To lahko storijo 
tudi po telefonu. 

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Pogodba mora vsebovati delovne pogoje, zlasti število delov-
nih ur in plačni razred. V pogodbi naj bi bilo opredeljeno tudi 
trajanje delovnega razmerja.

O plači se lahko pogajate, zlasti če imate veliko izkušenj na de-
lovnem mestu, na katerega se prijavljate. Plačilo je po navadi 
izraženo v tedenski ali mesečni postavki. Plačilo letnega dopu-
sta in bonusi so vključeni v ponujeno plačo.

V večjih podjetjih se o plači in neobveznih dodatkih pogaja vod-
ja kadrovske službe, v manjših podjetjih pa delodajalec sam.

Poskusno delo ni v skladu z veljavno zakonodajo, zato ga od 
vas ne bodo zahtevali. To pomeni, da ga lahko zavrnete, če ga 
zahtevajo. Zaposlitev mora biti legalizirana že od prvega dne, 
tako da se pošlje zaposlitveni obrazec na javni zavod za zapo-
slovanje, ki se na Malti imenuje „The Employment and Training 
Corporation“.

Delodajalec ponavadi čez nekaj časa prosilca obvesti o rezulta-
tih razgovora. Obvesti ga tudi, ali lahko pričakuje še kakšen raz-
govor. Če je prosilec izbran za to delovno mesto, ga po navadi 
pokličejo po telefonu, če gre za običajno službo v manjšem 
podjetju, v velikih podjetjih pa ga običajno obvestijo z redno 
pošto, označeno z logotipom podjetja.
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 Ali potrebujete reference?4. 

To je odvisno od delovnega mesta. Reference so navadno 
potrebne za delovna mesta v storitvenem sektorju, financah 
itd. Delodajalci te reference ponavadi preverijo, saj je Malta 
majhna država in je to preprosto. Prejšnji delodajalec, zane-
sljiv strokovnjak ali župnik so primerne osebe za dajanje re-
ferenc. Po navadi potrjujejo, da je zadevna oseba zanesljiva 
in bo to delo opravljala brez težav.

Potrebujete tudi izvod diplome. Po navadi ga morate prine-
sti na prvi razgovor.

Priporočilna pisma se lahko zahtevajo, vendar samo če delo-
dajalec izrecno zaprosi zanje.

Kako narediti dober vtis5. 

Prosilec mora poznati datum in uro razgovora ter ime izpra-
ševalca.

Točnost na razgovoru je zelo pomembna. Če ne veste natanč-
no, kje bo razgovor, se od doma opravite prej, da boste prispeli 
pravočasno. Delodajalec lahko za delovno mesto, na katerem 
je pomembna zanesljivost, preprosto izbere prosilca, ki ne za-
mudi, če ima ta seveda ustrezne kvalifikacije.

Udeležbo na razgovoru morate potrditi. Če vam ta dan ne 
ustreza, lahko sestanek prestavite, vendar morate delodajalca 
o tem prej obvestiti (vsaj en dan).

Razgovora se morate vedno udeležiti osebno.
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Veljajo pravila oblačenja. Nosite čim manj nakita. Kajenje ni 
dovoljeno. Na preprosta vprašanja ne odgovarjajte na dolgo 
in široko. Ne odzivajte se preveč burno. Nikoli ne kritizirajte 
prejšnjega delodajalca. Na razgovoru bodite naravni in odkriti. 
Pokažite, da ste se pripravljeni učiti.
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nizOzemsKa

Uradni jezik  nizozemski
Ureditev   ustavna monarhija
Površina   41 526 km²
Glavno mesto  Amsterdam
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 31
številka   
Domenska končnica  .nl

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Na Nizozemskem se postopek prijave začne, ko delodajalec 
objavi prosto delovno mesto. Podjetje objavi prosto delovno 
mesto, če se širi ali če uslužbenec, ki je prej delal na tem delov-
nem mestu, odhaja ali bo premeščen.

Postopek prijave lahko poteka tudi tako, da življenjepise is-
kalcev zaposlitve predložijo posredniške organizacije, kot so 
agencije za začasno delo ali kadrovske agencije. 

Zelo pogosto se na delovna mesta, ki so v nižjem plačnem ra-
zredu ali zanje ne potrebujete kvalifikacij, prijavite po telefonu 
ali se dogovorite za sestanek z delodajalcem. 

na Nizozemskem
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Najnovejši in med iskalci zaposlitve vedno bolj priljubljeni trend 
na trgu dela je predložitev tako imenovane odprte prijave, s ka-
tero se pozanimajo o zaposlitvenih priložnostih v podjetju. Za 
te iskalce zaposlitve so zelo pomembne njihove spretnosti in 
znanja ter iščejo samo tiste zaposlitve, ki jim res ustrezajo.

Delovno mesto je ponavadi objavljeno na spletni strani podje-
tja ali posebnem zaposlitvenem portalu, v časopisu (po navadi 
v posebni zaposlitveni prilogi ob koncu tedna), prek posre-
dniške organizacije ali javnega zavoda za zaposlovanje (UWV 
Werkbedrijf ). Kandidati lahko delodajalcu pošljejo predstavi-
tveno pismo in življenjepis. Prijave se lahko pošljejo tudi po e-
pošti. Posredniške organizacije, ki jih podjetja lahko najamejo, 
da jim poiščejo uslužbence, pogosto opravijo predizbor kandi-
datov in predstavijo izbrane življenjepise delodajalcu, ki nato 
izbere ustreznega. Delodajalec osebam, ki mu pošljejo pred-
stavitveno pismo, potrdi prejem. Lahko jih povabi na spoznav-
ni razgovor. Če delodajalcu kandidata predstavi posredniška 
organizacija, se ta dogovori tudi za razgovor.

Ponavadi prejmete vabilo na spoznavni razgovor. Na podlagi 
tega razgovora bo vaša prijava zavrnjena ali pa vas bodo po-
vabili na drugi razgovor. Drugi razgovor je ponavadi namenjen 
pogajanju o delovnih pogojih in plačilu. Večinoma boste kma-
lu po razgovoru od delodajalca ali posredniške organizacije 
prejeli obvestilo, ali ste dobili zaposlitev. Za nekatera delovna 
mesta je predvidenih več razgovorov ali pa izbirni postopek 
vključuje ocenjevanja.

Nizozemske delodajalce zadnje čase vedno bolj zanimajo spo-
sobnosti in ne toliko diplome ali dokazila. Pripravite se na vpra-
šanja o sposobnostih, tako da vadite po tako imenovani me-
todi STAR (okoliščine, naloga, dejavnost, rezultat). Ta metoda 
lahko vključuje vprašanja o posameznih okoliščinah. Lahko vas 
na primer zaprosijo, da opišete dolžnost ali vlogo, ki ste jo imeli 
na prejšnjem delovnem mestu, kaj ste naredili, da bi dosegli 
cilje ali rešili problem, in kakšen je bil končni rezultat.

Čas od objave prostega delovnega mesta do začetka zaposli-
tve je lahko zelo različen. Prosta delovna mesta, za katera kvali-
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fikacije niso potrebne ali so zelo nizke, se lahko zapolnijo že isti 
dan. Na splošno lahko pričakujete približno, da bo trajalo od 
dva do tri mesece. To obdobje je lahko daljše, če je postopek 
izbire obsežnejši in vključuje več razgovorov ali ocenjevalnih 
središč. Tudi pri posredniških organizacijah postopek traja pri-
bližno toliko časa.

Zelo pogost je prvi stik po telefonu, čeprav se hitro poveču-
je tudi uporaba e-pošte. Pošljete lahko predstavitveno pismo. 
V tem pismu natančno navedite, za katero delovno mesto se 
zanimate, in pojasnite, zakaj ste ustrezni. Vedno priložite življe-
njepis. Kadar pošiljate prijavo po e-pošti, dodajte življenjepis v 
priponko. Tako ga bo delodajalec laže natisnil.

Če podjetju telefonirate, vedno zahtevajte kontaktno osebo ali 
oddelek, naveden v oglasu za prosto delovno mesto. Kličite ob 
primernem času. Če čas ni primeren, se pozanimajte, kdaj lah-
ko spet pokličete. Kratko in jedrnato povejte, ali kličete zaradi 
dodatnih informacij ali prijave na delovno mesto. Govorite ja-
sno in razločno in jim pokažite, da ste se pripravili na ta klic. Če 
ste tujec in kličete iz tujine, to tudi pojasnite in se pozanimajte, 
ali lahko telefonski pogovor opravite v svojem ali drugem tu-
jem jeziku.

Prvi vtis je odločilen: vaša ustna in osebna predstavitev naj 
ustreza delovnemu mestu, na katero se prijavljate.

Če se želite za delo v podjetju prijaviti na lastno pobudo, je 
koristno, da stopite v stik z ustreznim oddelkom ali osebo, ki 
vam lahko pove več o prostih delovnih mestih v tem podje-
tju. Pojasnite svoje načrte, kakšno delovno mesto vas zanima 
ter kakšne spretnosti, znanja in izkušnje imate. Pozanimajte 
se, ali lahko pošljete predstavitveno pismo in življenjepis. Če 
vam pritrdijo, lahko pošljete namensko pismo ustrezni osebi 
ali oddelku. S takim pristopom imate veliko možnosti, da vas 
povabijo na razgovor. Ne pozabite, da je tak postopek prijave 
na Nizozemskem lahko zelo učinkovit.

V življenjepisu morate navesti svoje delovne izkušnje in opra-
vljeno usposabljanje. Ni vam treba prilagati drugih dokumen-
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tov. Če jih bo delodajalec potreboval, vas bo zanje zaprosil ob 
začetku zaposlitve.

Delodajalec pričakuje, da ste navedli resnične osebne podatke, 
delovne izkušnje in raven izobrazbe. Na razgovoru želi, da po-
kažete, da ste seznanjeni s pogoji za to delovno mesto, podje-
tjem in njegovimi dejavnostmi.

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Delodajalec hoče kandidata bolje spoznati. Zanimajo ga njego-
vi standardi in vrednote, prednosti, spretnostni, znanja in zna-
čilnosti ter njegova sposobnost za skupinsko delo. Delni vtis o 
kandidatu dobi iz prijavnega pisma in življenjepisa ter iz telefon-
skega razgovora, če ga je opravil. Delodajalec bo na prvem spo-
znavnem razgovoru ugotavljal pravilnost tega vtisa: kakšen glas 
imate, kako sežete v roko (trden stisk roke je na Nizozemskem 
obvezen), vaše izražanje, stik z očmi in govorica telesa.

Število ljudi, ki se udeležijo razgovora, je odvisno od velikosti 
podjetja. Po navadi na razgovoru sodelujeta en ali dva pred-
stavnika podjetja. Razgovor traja povprečno od ene ure do ure 
in pol. Navadno vam bodo ponudili kavo, čaj ali vodo. Ne bodo 
vam ponudili hrane ali cigaret, ki so na razgovoru prepovedane. 
Zaradi spoštovanja do prihodnjega delodajalca pred razgovo-
rom izklopite mobilni telefon.

Postopek prijave največkrat vključuje dva razgovora. Za zelo 
strokovna ali vodstvena delovna mesta je treba po navadi opra-
viti več razgovorov in/ali ocenjevanj. Na Nizozemskem razgovor 
poteka v obliki dialoga. Velja za priložnost za spoznavanje. Delo-
dajalec hoče ugotoviti, ali ste najustreznejša oseba za to delovno 
mesto, skupino ali podjetje, in izvedeti več o vaši motiviranosti 
za delo v tej organizaciji. Kandidat si prizadeva za čim jasnejšo 
sliko podjetja in hoče odgovor na vprašanje: Ali si želim delati 
tukaj? Potrudi se, da naredi dober vtis. Razgovor vodi delodaja-
lec ali predstavnik podjetja. Na prvem razgovoru so vprašanja 
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večinoma povezana z vašimi izkušnjami, spretnostmi in znanji. 
Nadaljnji razgovori so poglobljeni razgovori o delovnem mestu, 
vaših sposobnostih reševanja problemov in preteklih delovnih 
izkušnjah. Postopek prijave se nikoli ne začne z ocenjevanjem. 
Ocenjevanje poteka samo kot preizkusi po prvem ali drugem 
razgovoru.

Razgovori na Nizozemskem večinoma potekajo tako:
uvod: namenjen temu, da se sprostite;•	
predstavitev: izpraševalec predstavi sebe in podjetje. •	
Potem ste na vrsti vi, da poveste, kdo ste;
podatki o podjetju in analiza življenjepisa: izpraševalec •	
vam pove več o podjetju in ponujenem delovnem mestu. 
Potem pridejo na vrsto analiza in vprašanja o različnih 
vidikih vašega življenjepisa. Vprašanja lahko zadevajo 
tudi vaše zasebno življenje;
vprašanja o vaših spretnostih in znanjih glede na pogoje •	
za to delovno mesto: dobili boste vprašanja o vaših pred-
nostih, spretnostih, znanjih in usposobljenosti, ki ste jih 
pridobili drugje (npr. v domovini);
vprašanja o vaši motivaciji; izpraševalec vas bo zaprosil, •	
da pojasnite, zakaj ste izbrali to delovno mesto in to 
podjetje; 
druga vprašanja: v tem delu razgovora lahko postavite •	
vprašanja o temah, ki še niso prišle na vrsto, ali prosite za 
pojasnilo, če česa niste razumeli;
zaključek: izpraševalec se odloči, da konča razgovor •	
in vam pojasni nadaljnji potek tega postopka. Izvedeli 
boste, ali načrtuje drugi razgovor ali ocenjevanje. Lahko 
vam pove, da vas je izbral za nadaljevanje postopka ali 
pa vas je celo kar pripravljen zaposliti. Izvedeli boste tudi, 
koliko kandidatov je za to delovno mesto in koliko časa 
naj bi trajal postopek.

Čeprav je razgovor resna zadeva, smeh ni odveč. Delodajalec si 
bo prizadeval za čim bolj odprt in sproščen dialog.

Na običajnih razgovorih boste hitro dobili vtis, da je ozračje nekje 
med uradnim in neuradnim ter temelji na enakosti sodelujočih 
v razgovoru. Izpraševalec se zaveda, da ste malce živčni zaradi 
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razgovora. Kljub živčnosti se potrudite in pokažite navduše-
nje nad delovnim mestom in podjetjem.

Na Nizozemskem je preprečevanje diskriminacije določeno z 
zakonodajo. Ni vam treba odgovoriti na vsa vprašanja ne glede 
na to, na kateri stopnji postopka prijave ste. Sami se odločite, 
ali boste odgovorili. Nekatera vprašanja niso dovoljena:

Kakšne rase ali polti ste?•	
Katera je vaša veroizpoved? (Opomba: Vprašanja, kot je •	
na primer „Ali urnik dela ustreza vaši veroizpovedi?“, so 
dovoljena.)
Katere narodnosti ste?•	
Kje ste rojeni?•	
Ali ste noseči?•	
Ali ste zdravi?•	
Ali načrtujete otroke ali družino?•	

Veliko nizozemskih podjetij je sprejelo kodeks pravilnega ravnanja 
pri postopkih zaposlovanja, ki ga je določilo nizozemsko združenje 
za kadrovsko upravljanje in organizacijski razvoj (NVP). Ta organi-
zacija zagotavlja, da se ta kodeks pravilnega ravnanja upošteva 
pri postopkih zaposlovanja in izbiranja. Če menite, da podjetje, ki 
je sprejelo ta kodeks, z vami ni ustrezno ravnalo, se lahko pritoži-
te. Združenje zagotavlja, da bo opravljena neodvisna preiskava v 
zvezi z vašo pritožbo. Obrnete se lahko tudi na Komisijo za enako  
obravnavo, če menite, da so bile kršene vaše pravice do enake 
obravnave. 

Pri pripravah na predstavitveno pismo ali razgovor je vedno kori-
stno izvedeti več o podjetju in njegovih dejavnosti ali sektorju. Ne-
zadostno poznavanje podjetja je za nizozemska podjetja pogosto 
eden od glavnih razlogov, da vas ne povabijo na drugi razgovor 
ali vam ponudijo službe. Če bi radi izvedeli več o podjetju, jim to 
lahko poveste. Vendar samo, če je v opisu prostega delovnega me-
sta navedeno, da to lahko storite. Oglejte si spletno stran podjetja, 
preberite njihovo letno in socialno poročilo, poiščite letake in bro-
šure. Dobro se pozanimajte o sektorju, v katerem deluje podjetje, o 
novicah in napovedanih spremembah v tem sektorju. Delodajalec 
ali njegov predstavnik bo zelo cenil poznavanje navedenih zadev, 
saj je to dokaz, da ste zelo motivirani za to delovno mesto.
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Na razgovoru so najpogostejša naslednja vprašanja:
Povejte nam kaj o sebi.•	
Kakšne cilje imate?•	
Kaj ste se naučili in delali na prejšnjih delovnih mestih?•	
V predstavitvenem pismu ste napisali, da radi prevza-•	
mete pobudo. Navedite kakšen primer, ki to dokazuje.
Kaj veste o našem podjetju?•	
Kako poskrbite za obveščenost o ... ?•	

Kočljiva vprašanja so:
Ali veste, kaj vse obsega to delovno mesto?•	
Primerjajte položaj, ki vam ga ponujamo, z enakovre-•	
dnim položajem v drugih podjetjih.
Zakaj naj izberemo prav vas?•	
Lahko pojasnite tole luknjo v svojem življenjepisu? Zakaj •	
je nastala?

Če niste izbrani za nadaljnje sodelovanje v prijavnem postopku 
ali za zaposlitev, je običajno, da stopite v stik z izpraševalcem, 
da vam pove oceno vašega prijavnega postopka. Lahko ga 
vprašate, pri čem ste se odrezali in kaj je šlo narobe, da se kaj 
naučite za naslednje razgovore.

Podjetja, ki so sprejela kodeks pravilnega ravnanja pri postop-
kih prijave, bodo neuspešnim kandidatom v dveh tednih po-
slala pismo, v katerem bo navedeno, zakaj niso bili izbrani za 
to delovno mesto. Tudi po prejemu tega pisma lahko stopite v 
stik s podjetjem in zaprosite za več informacij. Če ste se prijavili 
prek posredniške organizacije, jih zaprosite, naj vas obvestijo o 
tem, kako ste se odrezali.

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Če vam podjetje ponudi službo, se lahko z novim delodajalcem 
pogajate o plači in poskusni dobi. Če se zaposlite prek posre-
dniške organizacije, se bo verjetno ta pogajala glede plačila, ki 
ga zahtevate, ter drugih pogojev in ugodnosti. Na Nizozem-
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skem se lahko pogajate o plači in neobveznih dodatkih. Dobro 
premislite, kakšno plačilo boste zahtevali, in se prepričajte, da 
je ustrezno za vaše delovno mesto.

Za različna delovna mesta veljajo različne plačne lestvice. Vsaka 
lestvica je razdeljena na tako imenovane razrede. Vaše delovne 
izkušnje se uporabijo za izračun plačne lestvice in razreda, na 
podlagi katerega boste prejemali plačilo. V zvezi s tem se lahko 
pogajate. Ne pozabite, da lahko z začasnim prostovoljnim de-
lom pridobite dragocene delovne izkušnje, ki lahko vplivajo na 
pogajanja o plači. Za številne poklice in večino velikih podjetij 
so delovni pogoji dogovorjeni v kolektivnih pogodbah (CAO v 
nizozemščini). Na Nizozemskem sta določeni minimalna plača 
za mlade delavce do 23 let in minimalna plača za starejše de-
lavce. Nižje plače so prepovedane. Plačilo je izraženo kot me-
sečni znesek. To upoštevajte pri pogajanjih.

Pravica do plačanega dopusta in formula za izračun plačila 
letnega dopusta sta določeni z zakonom. Glede na kolek-
tivne pogodbe ali vašo starost se lahko količina plačanega 
letnega dopusta poveča. Pri nekaterih poklicih se o bonu-
sih pogajate, ko se zaposlite. O bonusih se lahko pogajate 
tudi na letnem delovnem razgovoru. Poleg tega nekatere 
kolektivne pogodbe vsebujejo določbe o udeležbi pri do-
bičku ali dividendah. 

Lahko se pogajate ne le o osnovnih delovnih pogojih, kot 
sta plača in plačilo letnega dopusta, ampak tudi o drugih 
delovnih pogojih: službenem avtu, potnih stroških, pokoj-
ninskem zavarovanju in stroških usposabljanja. Pogosto 
so v kolektivnih pogodbah določeni tudi ti drugi delovni 
pogoji.

Zaposlitve se na Nizozemskem vedno začnejo z obvezno 
poskusno dobo. To pomeni, da lahko v dogovorjenem ob-
dobju delodajalec ali zaposleni prekineta zaposlitev brez 
predhodnega obvestila. Poskusna doba traja povprečno 
dva meseca, vendar je to odvisno od trajanja in vrste de-
lovne pogodbe. Po koncu tega obdobja veljajo za odpoved 
zaposlitve posebna pravila glede odpovednega roka. To 
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obdobje je odvisno od tega, za kakšno delovno mesto gre 
in koliko časa je uslužbenec delal za podjetje.

Stroškov, ki jih imate zaradi udeležbe pri postopku prijave, 
vam ne povrnejo samodejno. Lahko pa zaprosite, naj vam 
jih povrnejo, saj to ne velja za nevljudno. Podjetja, ki so 
sprejela kodeks pravilnega ravnanja pri postopkih prijave, 
bodo to možnost verjetno navedla v svojem zaposlitvenem 
oglasu. Podjetja lahko povrnejo te stroške osebi, ki jo zapo-
slijo. Stroške ocenjevanja mora vedno plačati podjetje.

Postopek prijave se konča, ko podjetje izbere novega 
zaposlenega(-e) ali se odloči, da bo umaknilo prosto de-
lovno mesto. Ponavadi vas bo poklical delodajalec ali pred-
stavnik podjetja in vas obvestil o rezultatih prijave. Veliko-
krat boste prejeli pismo ali pisno potrdilo, zagotovo pa, če 
boste izbrani za to delovno mesto. V pisnem potrdilu bosta 
navedena tudi datum začetka zaposlitve in postopek po-
gajanja o pogodbi in plači. Če ste se prijavili prek posredni-
ške organizacije, vam mora zagotoviti te informacije.

Ali potrebujete reference?4. 

Reference niso obvezne. V življenjepis jih lahko vključite, če že-
lite. Osebe, ki vam zagotavljajo reference, naj bi imele informa-
cije o vašem delu na prejšnjih delovnih mestih, usposabljanjih 
ali podjetjih. Delodajalec lahko stopi v stik z njimi, samo če se s 
tem strinjate. Če ste izkušen delavec, navedite prejšnjega šefa 
ali sodelavca. Če ste ravnokar diplomirali, lahko za reference 
zaprosite učitelja ali profesorja. Nikoli ne navajajte družinskih 
članov. V reference tudi ne vključujte zasebnih zadev ali razlo-
gov za odpoved. 

Prijavnemu pismu in življenjepisu ne prilagajte diplom, potrdil 
in kvalifikacij. Podjetje vas bo zaprosilo, da te kopije prinesete 
prvi dan zaposlitve, če bodo pomembne in potrebne. Če ste 
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tujec, je priporočljivo, da poskrbite za prevod diplome v nizo-
zemščino ali angleščino in za potrditev kvalifikacij.

Ob odpovedi delovnega razmerja na lastno ali delodajalčevo 
pobudo vam mora delodajalec vedno izdati potrdilo. To potr-
dilo je lahko nepristransko, vendar ne sme vsebovati ničesar 
negativnega o vaši osebnosti ali delu.

Če potrebujete potrdilo o nekaznovanosti, mora biti to nave-
deno v oglasu. Na splošno lahko sklepate, da je to potrdilo po-
trebno za delovna mesta varnostnikov, prevoznikov denarja, v 
policiji ali drugih javnih storitvah ter na letališčih. 

Kako narediti dober vtis5. 

Pripravite se na razgovor in to tudi pokažite, na primer tako, 
da veste veliko o podjetju in njegovih dejavnosti. Poskrbite za 
dobro in jasno osebno predstavitev. 

Vaši odgovori naj bodo kratki in jedrnati. Če že imate prevod 
diplome, potrjen naziv ali registriran poklic, je to lahko pred-
nost. Če imate življenjepis Europass kot dokazilo o delovnih 
izkušnjah, opravljenem usposabljanju, spretnostnih, znanjih in 
kompetencah, ga vsekakor uporabite.

Za razgovor se po navadi dogovorite po telefonu. Če prejmete 
pismo z vabilom na sestanek, se pričakuje, da boste udeležbo 
potrdili pisno ali po telefonu. Za nov sestanek lahko zaprosite 
samo iz res upravičenih razlogov (npr. bolezen ali smrt v druži-
ni). Pobudo za to morate prevzeti sami, poklicati osebo za stik 
v podjetju in predlagati nov sestanek. To lahko storite samo 
enkrat.

Za razgovor ni predpisanih pravil oblačenja. Najbolje je, da 
ste urejeni in oblečeni priložnosti primerno. Izberite oblačila, 
ki ustrezajo podjetju in ne zadnji modi. V bančništvu morajo 
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moški nositi obleko, od žensk pa se pričakuje dvodelni kostim. 
Na splošno se pričakuje, da boste primerno oblečeni. Džins in 
oblačila za prosti čas niso primerna.

Nakit je tudi opazen del tega, kako se predstavite. Priporočljiva 
je zmernost. Sprejemljivo je, da moški nosi prstan, zapestnica 
pa je že preveč. Sprejemljivo ali celo zaželeno je, da ženske no-
sijo enega ali več prstanov. Uhane, ogrlice in zapestnice prila-
godite celotnemu videzu.

Ne pokažite jeze in ostanite vljudni ne glede na okoliščine. Mo-
rate biti točni. Med razgovorom ne žvečite in izklopite mobilni 
telefon. Bodite čim bolj spoštljivi in ne izražajte negativnih sta-
lišč. Vse to vam bo pomagalo narediti dober vtis.
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nOrvešKa

Uradni jezik  norveški
Ureditev   ustavna monarhija
Površina   385 252 km²
Glavno mesto  Oslo
Denarna enota  norveška krona (NOK)
Članica EU ali EGP  EGP
Mednarodna klicna  + 47
številka   
Domenska končnica  .no

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Najpogostejši postopek na Norveškem je prijava na objavljeno 
prosto delovno mesto, vendar lahko pošljete tudi prijavo na lastno 
pobudo.

Najpogostejši so naslednji koraki:
1. Prijava na objavljeno prosto delovno mesto:
Pošljite prijavo v angleščini (ali v kakšnem od skandinavskih jezikov, 
če katerega govorite), vsebuje pa naj naslednje: 
– predstavitveno pismo;
– življenjepis z največ eno stranjo – vendar so lahko življenjepisi 
kandidatov za tehnične poklice daljši in podrobnejši (npr. če so v 
njih navedena različna tehnična orodja in aplikacije, ki jih poznate).

na Norveškem
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2. Pošiljanje prijave na lastno pobudo
– spletno stran/naslove podjetij poiščite na rumenih straneh na  
spletni strani www.gulesider.no (na voljo v angleščini). Če je 
mogoče, poiščite ime predstavnika kadrovske službe, ki mu je 
treba poslati prijavo;
– pošljite prijavo v angleščini (ali v kakšnem od skandinavskih 
jezikov, če katerega govorite), vsebuje pa naj naslednje: 
– predstavitveno pismo v angleščini (največ 1 stran): navedite 
svoje kvalifikacije in usposobljenost za sektor/proizvode/stori-
tve podjetja;
– življenjepis (z enakimi priporočili kot v točki 1).

Za eno prosto delovno mesto/na eno podjetje pošljite eno pri-
javo. Ne pošiljajte enake „standardne“ prijave na vsa prosta de-
lovna mesta/podjetja. Prijavo prilagodite prostemu delovne-
mu mestu/podjetju. Če se prijavite na delovno mesto v velikem 
podjetju, lahko telefonirate ali pošljete e-pošto zaposlovalcu/
kadrovskemu oddelku od 8 do 10 dni po tem, ko ste poslali 
svojo prijavo, da pokažete zanimanje za delovno mesto. Zapo-
slovalce vprašajte, ali so prebrali vaš življenjepis in kaj menijo o 
njem, ali so prejeli veliko prijav, kdaj lahko pričakujete odgovor 
itd. Najpogostejši način prijavljanja na objavljena prosta delov-
na mesta je po e-pošti. 

Čas od objave prostega delovnega mesta do začetka zaposli-
tve je zelo odvisen od prostega delovnega mesta. Pri nekaterih 
prostih delovnih mestih je navedeno, da se bo delo začelo čez 
tri mesece, pri drugih pa, da se bo zaposlitev začela „čim prej“. 
To velja tudi za roke prijave. Trajanje tega dela postopka zapo-
slovanja je odvisno tudi od števila prijav, ki jih prejmejo zapo-
slovalci, od števila razgovorov, ki jih želijo opraviti, in ali name-
ravajo z istim kandidatom opraviti enega ali več razgovorov.

Elektronske prijave v glavnem uporabljajo agencije za zaposlo-
vanje. Obrazce izpolnite čim bolj natančno in podrobno.

Pisno prijavo lahko pošljete v angleščini (ali v kakšnem od skan-
dinavskih jezikov, če katerega govorite), vsebuje pa naj: pred-
stavitveno pismo, dolgo največ eno stran – s sklicevanjem na 
zaposlitveni oglas (kje je bil objavljen, referenčna številka, če 
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je bila objavljena) in kratkim pregledom kvalifikacij. Pomemb-
no je, da vaše kvalifikacije in pretekle delovne izkušnje/študij 
ustrezajo zahtevanim kvalifikacijam. Poskrbite, da bo zaposlo- 
valec na prvi pogled razbral vašo usposobljenost. Opomba:  
fotografij ni treba pošiljati.

Preden pošljete prijavo, lahko pokličete zaposlovalca, da bi na 
primer izvedeli več o delovnem mestu. Preden pokličete, si pri-
pravite vprašanja v o delovnem mestu/podjetju. Pokličite med 
deveto uro dopoldne in tretjo uro popoldne (od ponedeljka do 
petka), torej v času, ko boste zaposlovalca najlažje dobili.

Preden pošljete prijavo na lastno pobudo, se pozanimajte o 
podjetju, da boste svoje kvalifikacije in usposobljenost lažje 
povezali s sektorjem/proizvodi/storitvami podjetja.

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Prosilec mora vedeti vsaj nekaj o podjetju in pokazati, kako bo 
njegov prispevek podjetju resnično koristil.

Prosilci lahko predložijo potrebne prevode svojih dokumentov 
v angleškem ali norveškem jeziku, skupaj s potrjenimi kopijami. 
Če je to ustrezno, morate tudi dokazati, da ste pridobili potreb-
na dovoljenja za opravljanje svojega poklica na Norveškem. 

Pri opisovanju sebe in svojih kvalifikacij bodite kratki in jedrnati. 
Bodite pošteni in se ne pretvarjajte, da ste boljši kot v resnici. Ži-
vljenjska filozofija Norvežanov je „ne smem misliti, da sem boljši 
od drugih“. Vaš življenjepis naj bo preprost in skromen. Ne pre-
tiravajte, ker se lahko zaposlovalcu to zdi arogantno. Bodite po-
šteni glede svojih jezikovnih znanj, zlasti glede angleščine. „Do-
bro“ znanje angleščine ni enako „šolskemu znanju“ angleščine.

Pomembno je vedeti, da sta vaš življenjepis in predstavitveno 
pismo „vstopnica“ na razgovor. Tu boste morali pokazati svo-
jo usposobljenost. Razgovor temelji predvsem na vaših oseb-
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nih sposobnostih in osebnosti v delovnem okolju. Tu je lahko 
odločilna „osebna kemija“ med vami in zaposlovalcem. Vaša 
usposobljenost in v veliki meri tudi osebne spretnosti so zelo 
pomembne za delodajalca: ali ste zainteresirani, motivirani, 
vneti, ali postavljate prava vprašanja, si upate zavzeti zase in 
izraziti svoje mnenje. Pri zahtevah za prosto delovno mesto se 
pogosto omenjajo osebne sposobnosti. 

Sestanek ponavadi vodi vodja kadrovske službe, vodja oddel-
ka, na katerem je prosto delovno mesto, ali direktor podjetja. 
Pričakujte, da se bo sestanka udeležila najmanj ena in največ 
pet oseb. Število oseb na sestanku je zelo odvisno od tega, ali 
gre za delodajalca v javnem ali zasebnem sektorju, ter od veli-
kosti podjetja. V velikih podjetjih sta na sestanku lahko vodja 
kadrovske službe in vodja oddelka, na katerem je prosto de-
lovno mesto. V majhnih podjetjih lahko razgovor opravi direk-
tor sam. V javnem sektorju so v skupini, ki opravlja razgovore, 
pogosto predstavnik kadrovske službe, predstavnik sindikata, 
včasih predstavnik zaposlenih v podjetju in vodja oddelka, na 
katerem je prosto delovno mesto. Torej bodite pripravljeni na 
sestanek z več kot eno ali dvema osebama. 

Število sestankov pred dejansko zaposlitvijo je odvisno od de-
lodajalcev in od tega, koliko ustreznih kandidatov se poteguje 
za delovno mesto. Lahko se opravi samo en razgovor (najpogo-
steje), dva ali celo trije (za visoko usposobljeno osebje).  Razgo-
vor v povprečju traja od 45 do 90 minut. 

Bodite mirni in taki, kot ste. Ne skušajte narediti vtisa na zapo-
slovalca – bodite pošteni, skromni in razsodni. Sprejmete lahko 
kavo, čaj ali mineralno vodo. Cigar, cigaret ali alkohola vam ne 
bodo ponujali (na Norveškem je prepovedano kaditi v vseh 
javnih zgradbah).

Oseba, odgovorna za sestanek, vam bo najprej povedala nekaj 
o podjetju in delovnem mestu. Potem se boste lahko predsta-
vili in razložili, zakaj ste se prijavili. Mirno lahko postavite po-
klicna vprašanja o podjetju in delovnem mestu. Potem vam 
bodo postavljali različna vprašanja. Ob koncu razgovora se 
lahko pozanimate o plači in delovnih pogojih. Zaposlovalec bi 
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vam moral povedati, kdaj boste prejeli povratne informacije ali 
odgovor.

Poklicna vprašanja, neposredno povezana z delovnim mestom, 
lahko postavite in jih tudi morate postaviti, ko oseba, pristojna 
za razgovor, pove vse o podjetju in delovnem mestu. Lahko 
sprašujete tudi o upravnih zadevah: o odpiralnem času, delov-
nem času, številu zaposlenih itd. Ob koncu razgovora se lahko 
pozanimate o plači in delovnih pogojih.

Bodite taki, kot ste. Zaposlitveni razgovor je sestanek in pogo-
vor z zaposlovalcem, ne pa preizkus.

V glavnem se boste pogovarjali o poklicnih zadevah, vendar bo 
zaposlovalec ocenjeval predvsem osebni način predstavljanja 
vaših poklicnih kvalifikacij.

Diskriminacija zaradi politične pripadnosti, veroizpovedi, spol-
ne usmerjenosti, starosti, invalidnosti ali članstva v sindikatih je 
nezakonita, razen če so te teme neposredno povezane s samim 
delovnim mestom. To pomeni, da vam ni treba odgovarjati na 
zasebna vprašanja o nosečnosti ali načrtih glede nosečnosti, 
ali prejemate kakšno pomoč, ali imate otroke, koliko so stari 
itd. Pri tem seveda uporabite trezno presojo. Na Norveškem je 
poštenost prevladujoča podlaga za dobre medosebne odnose, 
tudi na delovnem mestu.

Pripravite se na taka vprašanja:
Zakaj ste se prijavili na to delovno mesto?•	
Kakšne so vaše pretekle poklicne izkušnje? •	
Zakaj ste zapustili prejšnje delovno mesto?
Kakšno usposobljenost lahko ponudite našemu pod-•	
jetju?
Kakšne poklicne naloge so vam bolj všeč, vsak dan kaj •	
novega ali bolj vsakdanje?
Zakaj so v vašem življenjepisu luknje?•	
Lahko delate pod stresom?•	
Raje delate v skupini ali samostojno?•	
Zakaj mislite, da ste prava oseba za to delovno mesto?•	
Kje boste po vašem mnenju delali čez pet let?•	
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Kakšno plačilo pričakujete?•	
Kaj je najbolj pozitivno in najbolj negativno, kar lahko •	
poveste o sebi?

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Pogajanja po navadi niso potrebna, saj se uporabljajo standar-
dne pogodbe o zaposlitvi, pogosto za nedoločen čas. Vendar 
je priporočljivo, da se prej pozanimate o višini plače za poklic 
ali delovno mesto, na katerega se prijavljate, pri ustreznem 
sindikatu, da boste približno vedeli, kolikšno plačo lahko pri-
čakujete. Seveda se lahko pogajate, če imate argumente za 
svoja pričakovanja. Plačilo je v glavnem izraženo v mesečnih 
postavkah, za sezonska dela pa je lahko izraženo tudi v urnih 
postavkah. 

Plačilo letnega dopusta ureja zakonodaja in je zato vključeno 
v plačo, kar pomeni, da se o tem ni mogoče pogajati. Letni 
bonusi, če obstajajo, se lahko razlikujejo med podjetji. Nekaj 
jih je lahko vključenih, nekaj pa ne. Najpogostejši neobvezni 
dodatki so uporaba službenega avtomobila, (brezplačen) mo-
bilni telefon, dodatek za avto, plačilo kilometrine, domači raču-
nalnik, zasebni sistem pokojninskega zavarovanja (če podjetje 
nima kolektivnega sporazuma) itd. Opomba: nekateri od teh 
dodatkov so lahko obdavčljivi. Sindikati se pogajajo o plačah in 
dodatnih zakonsko določenih ugodnostih na nacionalni ravni. 
Predstavniki sindikatov so odgovorni za lokalna pogajanja na 
delovnem mestu, vendar samo za člane. Enodnevno poskusno 
delo ni pogosto. Če ni plačano, ga lahko zavrnete. 

Glede povračila stroškov, ki jih imate z udeležbo na razgovoru, 
so prakse različne, vendar veliko podjetij povrne potne stroške. 
Če podjetje tega ne ponudi, lahko vseeno zaprosite za pomoč 
pri kritju stroškov. 
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Če dobite službo, vam zaposlovalec pošlje pisno potrdilo, po-
gosto z osnutkom pogodbe o zaposlitvi. Včasih vas lahko zaposlo-
valec, preden vam pošlje dokumente, celo pokliče. Če so vas zavr-
nili, boste obveščeni po pošti ali e-pošti. 
Opomba: v primeru zavrnitve lahko pokličete zaposlovalca in ga 
vprašate, zakaj ste bili zavrnjeni ali kakšne kvalifikacije je imela ose-
ba, ki je dobila delo, in jih vi niste imeli. Tako boste vsaj dobili obču-
tek, kakšen je vaš poklicni položaj. 
 

Ali potrebujete reference?4. 

Da, reference potrebujete (navedene naj bodo na koncu življe-
njepisa). Norveški delodajalci reference sistematično prever-
jajo: gre za pomemben del postopka zaposlovanja. Reference 
lahko dobite od nekdanjega delodajalca/vodje oddelka ali uči-
telja, če še nimate delovnih izkušenj. Norveškemu zaposlovalcu 
bodo morali povedati (v angleškem ali enem od skandinavskih 
jezikov) kaj o vaših prejšnjih poklicnih nalogah ter poklicnih in 
osebnih sposobnostih.

Delodajalci potrebujejo potrjeno kopijo vaše diplome in potr-
jen prevod (v norveščino ali vsaj v angleščino). Kopije diplom/
potrdil pošljite s prijavo in življenjepisom samo, če je to nave-
deno v oglasu za prosto delovno mesto. Če ni navedeno, jih 
pošljite, ko bo to želel zaposlovalec: po prejemu prijave ali na 
razgovoru.

Ponavadi norveški delodajalci ne zahtevajo priporočilnih pi-
sem, ker so jim ljubše osebe, ki vam lahko zagotovijo reference 
in s katerimi lahko stopijo v stik. Vendar pa je priporočljivo, da 
priložite vsaj eno priporočilno pismo, če ne navedete ali ne mo-
rete navesti referenc. 

Za delovna mesta na področju varnosti in v izobraževanja je 
treba predložiti dokazila, da nimate kazenske kartoteke, ven-
dar je to navedeno v oglasu za prosto delovno mesto.
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Kako narediti dober vtis5. 

Biti morate točni. Tudi zaposlovalec bo točen. Udeležbe na 
razgovoru vam ni treba potrditi. Če se ne morete udeležiti raz-
govora ob dogovorjenem času, po telefonu ali prek e-pošte 
čim prej zaprosite za nov sestanek. 

Večinoma boste povabljeni na osebni razgovor. Včasih se bo-
ste najprej pogovorili po telefonu. Videokonference niso zelo 
pogoste.

Na Norveškem so v navadi vsakdanja oblačila. Oblecite se obi-
čajno, ampak okusno. Pravilo „bela srajca in kravata“ velja samo 
za kandidate, ki se prijavljajo na visoke položaje (vodstvene), 
predvsem na področju financ, nepremičnin, svetovanja in po-
dobnih delovnih mestih, kjer je pomembno, da ste reprezen-
tativni. 
Namig: poglejte, ali je na spletni strani podjetja kaj fotografij, 
na katerih se vidijo oblačila zaposlenih. Izogibajte se močnim 
dišavam in vpadljivim ličilom. Nosite lahko vsakdanji nakit, 
vendar ne pretiravajte.  Stisk rok je precej pogost in mora biti 
krepek. Vendar ne bodite presenečeni, če zaposlovalec reče 
samo „živijo“ in vam ne ponudi roke, kar se tudi zgodi. Objema-
nje ali poljubljanje ni v navadi.

Zaposlovalec ne pričakuje, da se boste po razgovoru sami po-
zanimali o povratnih informacijah. Lahko pa zaposlovalcu po 
e-pošti pošljete kratko sporočilo, v katerem se mu zahvalite za 
razgovor. 

Na splošno: ne skušajte narediti vtisa na zaposlovalca s svojim 
videzom. Vtis naredite s poklicnimi in osebnimi spretnostmi. 
Zaposlovalca nikakor ne poskušajte podkupiti. Ne bahajte se. 
Bodite naravni. Norvežani so precej razsodni, naravni in skro-
mni. Norveška je dežela, kjer hierarhija ni zelo poudarjena, tudi 
na delovnem mestu ne. 
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avstrija

Uradni jezik  nemški
Ureditev   zvezna parlamentarna 
   republika
Površina   83 872 km²
Glavno mesto  Dunaj
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 43
številka   
Domenska končnica  .at

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Postopek prijave je odvisen od zahtevanih kvalifikacij. Pri nizkokva-
lificiranih delih se po objavi prostega delovnega mesta v časopisu 
ali spletu prvi stik opravi po telefonu. Vendar pa se vedno pogosteje 
uporabljajo prijave po spletu. Poskušajte se dogovoriti za razgovor. 
Ko bo podjetje opravilo razgovor z vsemi prosilci, vas bo obvestilo o 
rezultatih razgovora. Za strokovna delovna mesta morate podjetju 
poslati predstavitveno pismo in življenjepis. Ko bo podjetje pregle-
dalo vse pisne prijave, bo stopilo v stik z ožjim izborom kandidatov 
in se dogovorilo za razgovor. Pri vodstvenih položajih boste morda 
povabljeni na ocenjevanje.

Kadar telefonirate podjetju, je pomembno, da veste ime kontaktne 
osebe. Nasloviti jo morate po imenu. Pripravite si kratko, jasno in 
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osebno predstavitev, pojasnite, zaradi katerega delovnega mesta 
kličete, in se poskusite dogovoriti za razgovor. Izogibajte se hrupne-
mu okolju ali temu, da se drugi pogovarjajo z vami med klicem. Tem 
neprijetnostim se izognite predvsem, kadar kličete z mobilnega 
telefona.

Predstavitvena pisma so v glavnem natisnjena. Lastnoročno napi-
sana pisma se uporabljajo samo na izrecno zahtevo podjetja. Pisna 
prijava mora vedno vsebovati formalno predstavitveno pismo, v ka-
terem morate navesti, na katero prosto delovno mesto se prijavljate. 
Glejte, da sta naslov in ime kontaktne osebe in vključena v pismo.

Vaš življenjepis naj bo kratek, jasen in kronološko oblikovan. Vaš 
življenjepis mora biti kratek, natančen, kronološki, pregleden in 
popoln. Predložiti je treba tudi osebni profil, prilagojen prostemu 
delovnemu mestu, in kopije potrdil o usposabljanju. (Potrdila o 
usposabljanju so potrdila o vašem zadnjem poklicnem izobraže-
vanju, dodatnih kvalifikacijah, delovno potrdilo ali vsaj potrdilo o 
delovni dobi.) Vsa potrdila morajo biti prevedena v nemški jezik, 
razen če se prijavljate na delovno mesto v mednarodnem podjetju. 
Lahko se zahteva potrdilo o nekaznovanosti. Delodajalci so nava-
jeni, da prosilci predstavitvenemu pismu priložijo svojo fotografijo. 
Na dokumentih, ki jih pošiljate delodajalcu, ne smejo biti napisane 
opombe.

Če pri podjetju prosite za službo na lastno pobudo, se zavedajte, da 
trenutno mogoče nimajo nobene potrebe po zaposlovanju novega 
osebja. To pomeni, da morate pobudo prevzeti sami in doseči, da se 
vaša prijava shrani v zbirko podatkov o možnih kandidatih, če tre-
nutno ni na voljo prostih delovnih mest. Če podjetje koga potrebu-
je, kadrovski oddelek pogosto najprej pogleda to zbirko podatkov.

Glede na profil delovnega mesta se lahko trajanje postopka prijave 
zelo razlikuje. Pri delovnih mestih, za katera so potrebne posebne 
kvalifikacije (vodstveni položaji, zelo strokovna delovna mesta, za 
katera potrebujete veliko izkušenj), je ta postopek po navadi dol-
gotrajen, kandidati pa morajo opraviti več razgovorov in morda 
tudi ocenjevanje. Tak postopek lahko traja tri mesece ali več. Včasih 
je v zaposlitvenih oglasih navedeno, da se bo pogodba začela čez 
šest mesecev. Prosta nizkokvalificirana delovna mesta se po navadi 
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zapolnijo v enem mesecu. Raziskava avstrijskega javnega zavoda 
za zaposlovanje (AMS) iz leta 2006 je pokazala, da se 64 % prostih 
delovnih mest zasede v roku enega meseca, 91 % vseh prostih de-
lovnih mest pa v treh mesecih.

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Če se za prosto delovno mesto zanima veliko oseb, podjetja 
po navadi pred začetkom razgovorov organizirajo predizbore 
ali prosilce povabijo na preverjanje znanja in sposobnosti (npr. 
preizkus znanja računalništva). Za pomembne ali vodstvene  
položaje se po navadi uporabljajo ocenjevalna središča. 

Delodajalci, ki iščejo nove uslužbence, si želijo, da kandidat 
čim bolj ustreza profilu, ki ga iščejo in ki so ga opisali v zapo-
slitvenem oglasu. Od prosilcev pričakujejo, da pokažejo, kako 
njihove kvalifikacije in izkušnje ustrezajo temu profilu. Od njih 
se tudi pričakuje, da na razgovoru opišejo svoje poklicne in 
osebne prednosti in slabosti. Na razgovoru lahko pričakujete 
tudi vprašanja o vaši motivaciji, socialnih spretnostih in priča-
kovanjih, ki jih imate kot uslužbenec. Pripravite se tudi na vpra-
šanja o življenjepisu (če ste na primer zamenjali veliko služb). 
Delodajalci si v glavnem prizadevajo za dialog, iz katerega lah-
ko izvedo več o vas, vaših kvalifikacijah in pričakovanjih glede 
zaposlitve. To pomeni, da boste na razgovoru lahko postavili 
tudi vprašanja o delovnih urah in dnevih, dejavnostih in vsebi-
ni delovnega mesta. Ozračje na razgovoru je prijateljsko, ven-
dar objektivno in nepristransko. 

Delodajalcem je vsekakor všeč, da ste dobro obveščeni o pod-
jetju: kaj dela ali proizvaja, kako veliko je, ali je centralizirano 
ali decentralizirano, ali ima sedež v tujini, kakšna je njegova 
podoba in filozofija.

Podjetja od prosilcev pričakujejo, da upoštevajo formalne po-
stopke prijave: da so točni in upoštevajo roke za preizkuse in 
prijavne postopke ter pravila podjetja glede preizkusov in raz-
govorov.
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Razgovor traja povprečno eno uro. Delodajalec se po navadi 
odloči po enem razgovoru, razen za zelo strokovna delovna 
mesta. Število oseb iz podjetja, ki sodelujejo na razgovoru, je 
odvisno od velikosti podjetja. Na razgovoru ali preizkusih lahko 
sodelujejo: vodja oddelka, ki ponuja zaposlitev, vodja kadro-
vske službe ali predstavnik sveta delavcev. Razgovor vodi delo-
dajalec sam, vodja oddelka ali kadrovski delavec.

Pri jezikovni komunikaciji so na razgovoru zelo pomembni 
naslednji vidiki: izražanje in predstavitev morata ustrezati de-
lovnemu mestu (jasna motivacija za delo, socialne spretnosti, 
sposobnost dela v skupini, avtoriteta in vodstvene sposobno-
sti, odpornost na stres, prilagodljivost). Nejezikovna komuni-
kacija je osredotočena na točnost, držo, stik z očmi, kretnje in 
obrazno mimiko. Če vam ponudijo kavo, čaj ali brezalkoholne 
pijače, jih lahko sprejmete. Na razgovoru pa ne smete sprejeti 
alkohola ali cigaret.

Na običajnem razgovoru morajo biti vprašanja povezana s po-
goji, opisanimi v zaposlitvenem oglasu, ter namenjena ugota-
vljanju, ali imate ustrezne spretnosti, znanja in kvalifikacije za 
to delovno mesto. Zaradi objektivnosti morajo vsi prosilci od-
govarjati na ista vprašanja. Vendar pa je sprejemljivo, da delo-
dajalec zaprosi za več informacij glede na posamezne primere 
ali odgovore, ki jih dobi od prosilca. Delodajalec mora pripra-
viti poročilo, ki vsebuje povzetek razgovora ali nekaj ključnih 
besed. Zvezna zakonodaja o enaki obravnavi prepoveduje dis-
kriminacijo zaradi starosti, spola, veroizpovedi, spolne usmer-
jenosti ali narodnosti. Vsi postopki za objavo zaposlitvenih 
oglasov, postopki prijave in odnosi med delodajalci in delavci 
so zakonsko urejeni. Na vprašanja, ki niso skladna z zakonom, 
ni treba odgovarjati. Ni vam treba odgovoriti niti na vprašanja 
o nosečnosti, načrtih glede družine ali boleznih. V Avstriji velja 
tudi zvezna zakonodaja, ki prepoveduje diskriminacijo inva-
lidov. Delavska zbornica trdi, da nima izkušenj z zavajajočimi 
vprašanji ali dokazov, da se uporabljajo. Vendar pa velja splo-
šen vtis, da se delodajalci ne zavedajo, da postavljajo prepove-
dana vprašanja.
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Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Po navadi se lahko pogajate o plači in delovnih pogojih. To ni mo-
goče v javnih organizacijah, ki imajo določene plačilne lestvice.

Vaša pogodba je sestavljena v skladu z osnovnimi pogoji kolek-
tivnih pogodb, potrjenih skladno z delovnim pravom. Na splošno 
je vaša plača izražena v mesečnem znesku, vključno s plačilom 
letnega dopusta in božičnico. Za druge neobvezne dodatke se je 
treba pogajati posamezno. Za nekatera delovna mesta delodajalci 
ponujajo fiksno minimalno plačo in dodajo še spremenljivi del, ki 
je odvisen od vaše delovne uspešnosti ali rezultatov. Za delovna 
mesta, za katera je običajno, da od strank dobite napitnino (npr. 
gostilne, hoteli) vam bodo tudi pogosto ponudili nizko minimal-
no plačo. Velja, da si z napitnino lahko dvignete plačo glede na 
prizadevnost.

Glede delovnih pogojev se pogosto lahko pogajate o številu de-
lovnih ur, prožnosti delovnega časa in krajev, prilagajanju delov-
nega časa otrokom (vrtcu), razpoložljivosti itd.

O plači in neobveznih dodatkih se morate pogajati z vodjo oddel-
ka, ki ponuja zaposlitev. Pogodbo o zaposlitvi, vključno z vsemi 
določbami, o katerih ste se pogajali, pripravi kadrovska služba 
podjetja.

Ta pogodba lahko vključuje poskusno dobo, ki traja največ en me-
sec. Med poskusno dobo lahko katera koli stran prekine pogodbo 
brez odpovednega roka in pri tem ne navede razloga. Od vas lah-
ko zahtevajo enodnevno poskusno delo. Tega nikakor ne smete 
zavrniti, vendar vam mora delodajalec plačati. Povračila stroškov, 
ki jih imate z udeležbo na razgovoru, ni. Če lahko dokažete, da ste 
v finančnih težavah, vam lahko javni uslužbenci zagotovijo finanč-
no pomoč za postopek prijave.

Delodajalci pričakujejo, da jih boste čez nekaj časa poklicali in se 
pozanimali o rezultatih razgovora. Podjetja ne prevzamejo vedno 
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pobude za obveščanje o rezultatih. Če rezultati niso zadovoljivi, 
lahko zaprosite za več informacij. Če lahko dokažete, da je bila 
kršena zakonodaja o enaki obravnavi, je mogoče uradno posre-
dovanje.

Reference in priporočilna pisma4. 

Reference prejšnjih delodajalcev so običajne. Potrdijo lahko 
vaše kvalifikacije in izkušnje. Treba jih je prevesti v nemščino.

Podjetju morate najpozneje na razgovoru predložiti kopijo naj-
novejše in najvišje diplome. 

Priporočilna pisma se uporabljajo samo, kadar se prijavljate na 
akademski položaj. Za nekatere poklice potrebujete potrdilo o 
nekaznovanosti. Če je potrebno, bo to verjetno navedeno kot 
pogoj v zaposlitvenem oglasu.

Kako narediti dober vtis5. 

Za delodajalce je točnost zelo pomembna. Ne zamujajte. Se-
stanek prestavite ali odpovejte, samo če imate utemeljen ra-
zlog. V takih primerih (npr. bolezen) delodajalci pričakujejo, da 
jih boste prej obvestili in se sami dogovorili za nov sestanek. 
Po navadi se morate razgovora udeležiti osebno v delodajal-
čevih prostorih. 

Razgovor lahko poteka tudi prek videokonference. SKYPE se 
uporablja le izjemoma in samo pri zaposlovanju akademskih 
kadrov. 

Ni predpisanih pravil glede oblačenja in uporabe nakita na raz-
govoru. Pravila zaželenega oblačenja so odvisna od delovnega 
mesta, sektorja, položaja, stika s strankami, zastopanja, kulture 
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podjetja itd. Pomembno je, da ste pri predstavitvi zvesti sami 
sebi. Moški, ki se prijavljajo na odgovorne položaje, morajo še 
vedno nositi obleko. Kravata ni več obvezna.
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POljsKa

Uradni jezik  poljski
Ureditev   parlamentarna republika
Površina   312 679 km²
Glavno mesto  Varšava
Denarna enota  zlot (PLN)
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 48
številka   
Domenska končnica  .pl

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Iskalec zaposlitve se po navadi odzove na zaposlitveni 
oglas, ki ga posamezni delodajalec objavi na javnem za-
vodu za zaposlovanje (regionalnem in lokalnem uradu), v 
časopisu, na radiu, spletu itd. 

Običajni in najpogostejši postopek prijave je tak, da prosi-
lec pošlje ustrezen življenjepis in predstavitveno pismo de-
lodajalcu. Koristno se je prej malo pozanimati o podjetju, 
ki ima prosto delovno mesto. 

Naslednji korak je razgovor, na podlagi katerega deloda-
jalec izbere primerne kandidate. Čas od objave prostega 

na Poljskem
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delovnega mesta do dne, ko se zaposlitev začne, je odvisen 
od delodajalca, delovnega mesta in števila zainteresiranih 
kandidatov. Uspešni kandidati morajo po navadi počakati 
največ mesec dni.

Prosilec naj upošteva navodila iz oglasa za prosto delov-
no mesto, ki ga zanima. Delodajalec po navadi zahteva, da 
se prijavni obrazec pošlje po elektronski ali navadni pošti. 
Sledi obveščanje kandidatov iz ožjega izbora po e-pošti ali 
telefonu. 

Kadar morajo iskalci zaposlitve poslati prijavo po elektron-
ski pošti, naj poskrbijo, da delodajalec ve, na katero prosto 
delovno mesto se prijavljajo. Najbolje je, da to navedejo v 
zadevi e-sporočila. Prijavni obrazec naj bo urejen logično 
in kronološko, tako da je berljiv in razumljiv. Naj bo tudi 
kratek (predstavitveno pismo največ eno stran, življenjepis 
pa največ dve strani).

Za pisno prijavo veljajo enaka pravila kot za elektronsko. 

Pri telefoniranju se morajo prosilci najprej predstaviti in 
povedati, zakaj kličejo. V njihovem imenu naj ne kličejo 
drugi. Naj se pripravijo, da si bo treba zapisati vse koristne 
informacije, ki jih bodo dobili od delodajalca. 

Kadar se prijavljajo na lastno pobudo, morajo imeti pripra-
vljen življenjepis in predstavitveno pismo. Pripravijo naj se 
tudi na spontan razgovor.

Pričakovanja zaposlovalca v zvezi s prosilcem so odvisna 
od posameznega delovnega mesta. Na splošno mora biti 
prosilec ustrezno usposobljen za delodajalčeve potrebe 
in pripravljen opravljati delo, ki ga bodo zahtevali od  
njega. Prosilec naj se pripravi na podroben pogovor o  
izobrazbi in delovnih izkušnjah ter pri tem poudari svoje 
prednosti.

Predložiti mora ustrezne dokumente, po možnosti v izvir-
niku. Najpogosteje je treba pokazati izvirnike in jim prilo-
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žiti kopije, ki jih obdrži delodajalec, tako kot življenjepis in 
predstavitveno pismo. Delodajalec lahko zaprosi prosilca, 
naj s podpisom potrdi istovetnost kopij.

Na splošno velja, da se pri postopku prijave predstavite 
tako, da bo delodajalec pristal na razgovor z vami in vam 
na koncu ponudil službo v podjetju.

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Delodajalci so pozorni na to, ali ima kandidat ustrezno 
znanje in ali je sposoben ustvarjalno razmišljati.  Vsi drugi 
pogoji v zvezi z delovnim mestom so odvisni od dela, ki 
ga bo zaposleni opravljal. To pomeni, da delodajalec išče 
nekoga z ustreznimi spretnostmi, znanji, kvalifikacijami in 
izkušnjami. Poleg tega skoraj vsi delodajalci iščejo komuni-
kativne osebe s pozitivnim odnosom do dela. 

Predstavnik delodajalca vsekakor vodi razgovor, vendar je 
razgovor srečanje dveh ali več oseb, zato je zelo odvisno 
od sodelujočih, ali bodo ustvarili dobro ozračje, sodelovali 
in ustvarjalno komunicirali.

Število sodelujočih pri zaposlovanju je odvisno od tega, 
kdo je povabljen na sestanek ali preizkuse. Kandidat lahko 
preizkuse opravlja sam ali se udeleži skupinskih preizkusov. 
Po navadi sta na razgovoru dva predstavnika delodajalca. 

Celoten postopek, vključno z objavo oglasa in razgovo-
rom, je končan, ko se zapolni prosto delovno mesto. Iska-
nje prave osebe lahko traja, zato postopek zaposlovanja 
ni končan po enem sestanku. Razgovor navadno traja pri-
bližno 45 minut do eno uro. Če delodajalec med razgovo-
rom opravlja tudi preizkuse, lahko razgovor traja od dve 
do tri ure.
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Jezikovna in nejezikovna komunikacija sta na razgovoru zelo 
pomembni. Na razgovoru delodajalci po navadi iščejo ose-
be, ki znajo izraziti svoje misli in zlahka komunicirajo. Včasih 
lahko delodajalec za razgovor najame strokovnjake za ne-
jezikovno komunikacijo, ki preverijo skladnost med obema 
načinoma komunikacije. Med razgovorom lahko sprejmete  
mineralno vodo, čaj ali kavo. Kajenje ni dovoljeno. Na prvem  
sestanku lahko postavite vprašanja, na primer o zaposlitvenih 
pogojih, dolžnostih ali kulturi organizacije. Po navadi oseba, 
ki vodi razgovor, prosilcu nameni čas za spraševanje ob koncu 
razgovora. Na splošno ima vsak razgovor poseben potek. 

(i) Uvod: Prvi del razgovora je informativen. V tej fazi je cilj 
osebe, ki vodi razgovor, predvsem, da prosilcu zagotovi in- 
formacije o pogojih sestanka, delovnem mestu in dolžnostih. 
Bistveno je s prosilcem ustvariti dobro vzdušje.

(ii) Podatki o delovnih izkušnjah: V tej fazi je glavni cilj od pro- 
silca pridobiti naslednje informacije: osebne podatke, delov-
ne izkušnje, izobrazbo, poklic. Vprašanja se večinoma nana-
šajo na dejstva. 

(iii) Razlaga dejstev: V tej fazi se razlagajo dejstva, navedena 
v drugi fazi. Osebe, ki vodijo razgovor, zaprosijo prosilce za 
mnenje in razlago dejstev glede izobrazbe in dela ter kako ta 
vplivajo na ponujeno zaposlitev. Poleg tega jim je to v pomoč 
pri ugotavljanju kandidatove motivacije, odnosa in pomena, 
ki jih ima zanje to delovno mesto.

(iv) Osebna mnenja, misli, stališča: V tej fazi kandidati pred-
stavijo svoje osebno mnenje in razmišljanje glede odločitev 
v zvezi z delom (delodajalec ali oseba, ki vodi razgovor, po-
stavlja vprašanja o motivih za osebne odločitve in družinskih 
razmerah).

(v) Povzetek – konec razgovora: V tej fazi kandidati postavljajo  
vprašanja o zadevah, ki še niso prišle na vrsto in se jim zdijo 
pomembne. Gre torej za povzemanje. Delodajalec ali oseba, 
ki vodi razgovor, mora zagotoviti informacije o nadaljnjih fa-
zah postopka zaposlovanja. 
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Ozračje na razgovorih ali preizkusih naj bi bilo prijateljsko. 
Med razgovorom je verjetno najtežje ustvariti odkrito ozra-
čje. Ozračje je rezultat čustvene vpletenosti obeh strani, ki 
sodelujeta na razgovoru. Na razgovoru se po navadi priča-
kuje naslednje vedenje:

dejavno sodelovanje,•	
ustvarjalnost,•	
komunikativnost,•	
profesionalnost,•	
samozavest. •	

Razmerje med nepoklicnimi in poklicnimi temami je 
20 : 80.

Prosilec naj poišče čim več informacij o podjetju, v katerem 
se želi zaposliti. Motivacija je bistvena za dobrega delavca. 
To pomeni, da mora na razgovoru pojasniti svojo motivira-
nost za to delo in odgovoriti na vprašanja (kaj zna delati, 
kaj vse ve ali kdo je). Te informacije kažejo prosilčevo pro-
fesionalnost, samozavest in ustvarjalnost.

Na Poljskem veljajo zakoni proti diskriminaciji zaradi spo-
la, starosti, invalidnosti, rase, narodnosti, nacionalnosti, 
spolne usmerjenosti, političnih prepričanj, verske pripa-
dnosti ali članstva v sindikatu. Prosilec mora na razgovoru 
odgovoriti na vsa vprašanja. Vendar pa ima pravico, da ne 
odgovarja nadiskriminacijska vprašanja. Vprašanja o spolni  
usmerjenosti, političnem prepričanju, nosečnosti in veri 
niso sprejemljiva.

Najpogostejša vprašanja so:
Mi lahko poveste kaj o sebi?•	
Zakaj ste se prijavili na to delovno mesto?•	
Opišite svojo motivacijo za delo.•	
Lahko naštejete svoje prednosti?•	
Lahko naštejete svoje slabosti?•	
Zakaj ste se odločili za to izobrazbo?•	
Kaj vam pomeni, da ste na delovnem mestu mobilni •	
in ustvarjalni?
Kje se vidite čez pet let? •	
Kakšno plačilo pričakujete?•	
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Povejte, kakšno delo imate najraje.•	
Kakšne konjičke imate?  •	

Na vsakem razgovoru je tudi nekaj kočljivih vprašanj:
Kaj boste delali čez pet let? •	
Opišite, kako bi rešili konflikt na delovnem mestu.•	
Opišite, kaj ponavadi počnete v prostem času.•	
Kakšno plačilo pričakujete?•	
Načrtujete družino? •	
Kadite?•	

Če se s predstavnikom ali delodajalcem dogovorite, da bo 
stopil z vami v stik, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, 
ga lahko pokličete in se pozanimate o rezultatu razgovora. 
S tem ni nič narobe in samo dokazuje, da se res zanimate 
za to delovno mesto. 

Če vas delodajalec ne zaposli, se lahko pozanimate o ra-
zlogih za to odločitev. Poskusite izvedeti, zaradi katerih 
dejavnikov vas je zavrnil. To vam bo pomagalo, da se boste 
v prihodnje izogibali takim napakam. Ne pozabite – vaja 
dela mojstra. Čim več razgovorov se boste udeležili, boljše 
možnosti za uspeh boste imeli.

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Pogodba o zaposlitvi je na Poljskem zelo priljubljena obli-
ka pogodbe. Je tudi najugodnejša, kar zadeva dodatne 
pravice, tako imenovane pravice zaposlenega. Vse zadeve 
v zvezi s pogodbami o zaposlitvi so zakonsko urejene z de-
lovnim zakonikom.

Obe strani (delodajalci in delavci) imata pravico do poga- 
janja. Delodajalec ima naslednje obveznosti:

pošteno mora predstaviti zahteve v zvezi s ponuje-•	
nim delovnim mestom;
obravnavati vse kandidate enako;•	
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delodajalca ne sme prepričevati, naj razkrije infor-•	
macije, ki so zakonsko zavarovane;
varovati mora zasebnost pridobljenih informacij.•	

Delodajalec lahko stori tudi naslednje:
kandidata zaprosi za informacije o prejšnji zaposlitvi;•	
od kandidata zahteva, naj opravi postopek zaposlo-•	
vanja in izbire, vključno s psihološkimi testi.

Zaposleni mora:
dati vse podatke in informacije o delovnem statusu;•	
opraviti psihološke teste med izbirnim postopkom.•	

Zaposleni lahko tudi:
dobi informacije v zvezi s prostim delovnim mestom;•	
dobi informacije o pravicah in obveznostih v zvezi s •	
prostim delovnim mestom;
zavrne odgovor na diskriminacijska vprašanja.•	

Plačilo mora ustrezati vrsti dela in kvalifikacijam, ki so zanj 
potrebne, ter upoštevati količino in kakovost opravljenega 
dela. Plačni pogoji so določeni v:

sporazumih podjetij ali kolektivnih pogodbah (med •	
delodajalci in dejavnimi sindikati v podjetju);
plačnih predpisih (za delodajalce z vsaj 20 zaposle-•	
nimi, za katere ne velja sporazum podjetja ali kolek-
tivna pogodba);
pogodbah o zaposlitvi.•	

Zaposleni so ponavadi plačani na časovno enoto dela: uro, 
dan ali mesec. Včasih lahko zaposleni prejmejo plačilo gle-
de na zaključeno enoto opravljenega dela. Zaposleni prej-
me plačilo enkrat mesečno na predhodno določeni datum. 
Poljski delovni zakonik vsebuje določbo za zaščito plače, ki 
predpisuje, da se zaposleni ne sme odpovedati svoji pravici 
do plače ali prenesti te pravice na drugo osebo. Vsak kandi-
dat se lahko pred podpisom pogodbe z delodajalcem po-
gaja o plačilu. Bonusi so odvisni od doseženih rezultatov. 
Med letnim dopustom zaposleni prejema običajno plačo, 
določeno v pogodbi o zaposlitvi. 
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Skladno z izobrazbo in izkušnjami lahko pričakujete tudi 
privlačne plačne pakete, vključno z neobveznimi ugo-
dnostmi, kot so boni za prehrano, pokojninsko zavarova-
nje, zdravstveno zavarovanje, božičnica, nagrada za poseb-
ne dosežke in uspehe ter spodbujanje osebnega razvoja, 
zlasti če ste zaposleni v zasebnem in ne v javnem sektorju. 
Zato se je dobro zavedati slabe strani teh razlik. Če se za-
poslite v zasebnem sektorju, se je priporočljivo pogajati o 
posebnih ugodnosti, če pa želite delati v javnem sektorju, 
pogajanje ni mogoče. 

Postopek zaposlovanja je odvisen od velikosti podjetja in 
delovnega mesta. Lahko ima več faz, vendar vas bodo o 
tem obvestili na prvem sestanku. Po zadnjem razgovoru 
(po navadi tretjem) boste morali na končno odločitev o za-
poslitvi ali zavrnitvi običajno čakati en teden.

Ni obveznih pravil glede povračila stroškov zaradi udelež-
be na razgovoru, zato se mora o tem kandidat pogajati z 
vsakim delodajalcem posebej. Po navadi delodajalci ne 
vračajo stroškov.

Delodajalci na Poljskem navadno raje zahtevajo enome-
sečno poskusno dobo namesto enodnevnega poskusnega 
dela. To lahko zavrnete, vendar vas lahko delodajalec zato 
izključi iz postopka zaposlovanja.

Ali potrebujete reference?4. 

Na Poljskem ponavadi ne potrebujete referenc. Ni v nava-
di, da bi delodajalec pri kom preverjal vaše kvalifikacije. 
Namesto tega je koristno, da predložite pisno potrdilo o 
zaposlitvi in dokumente v zvezi z izobrazbo. Če vseeno ho-
čete predložiti reference, jih seveda lahko. V tem primeru je 
priporočljivo, da kot osebe, ki vam zagotavljajo reference, 
navedete prejšnje delodajalce ali učitelje. 
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Življenjepisu morate priložiti kopije potrdil, diplome itd. 
Delodajalci jih upoštevajo, ko se odločajo, ali naj vas po- 
vabijo na razgovor.

Od kandidatov za vse poklice, ki vključujejo posebno od-
govornost (npr. delo z otroki, starejšimi, bolnimi, orožjem), 
se običajno pričakuje, da dokažejo, da so poleg zakonskih 
predpisov sposobni izpolnjevati tudi sprejete družbene 
moralne standarde. 

Na Poljskem navadno ne potrebujete priporočilnega pi-
sma. Lahko pa je seveda koristno, če ga napiše kak vpliven 
delodajalec.

Kako narediti dober vtis5. 

Prvi vtis je pomemben.

Ne pozabite na oliko:
če telefonirate, se predstavite, povejte, kdo ste in •	
zakaj kličete;
če pošiljate e-pošto, jo naslovite s „Spoštovani“; •	
bodite prilagodljivi (prilagodite svoj čas delodajal-•	
čevim zahtevam);
pozanimajte se, ali morate potrditi udeležbo na raz-•	
govoru (zlasti če je razgovor čez en mesec).

Pripravite se na razgovor:
pozanimajte se o podjetju, v katerem bi se radi •	
zaposlili;
pripravite si nekaj vprašanj o prihodnjem delovnem •	
mestu; 
vedno bodite točni. Cenite čas osebe, ki vas izprašuje;•	
če se razgovora ne morete udeležiti, pokličite in se •	
opravičite za odsotnost ter dogovorite za nov sesta-
nek. Glejte, da se ga tokrat udeležite;
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pričakuje se, da se boste razgovora udeležili osebno. •	
Na Poljskem niso v navadi drugačni razgovori: delo-
dajalec pričakuje osebno srečanje.

Pazite na svoj videz: oblecite se primerno. Pomembno je, 
da se za razgovor oblečete profesionalno, tudi če je delov-
no okolje sproščeno.

Za moške:
obleka (nevpadljive barve – temno modra ali temno •	
siva), srajca z dolgimi rokavi (bela ali usklajena 
z obleko), pas, kravata, temne nogavice, klasični 
usnjeni čevlji, 
malo ali nič nakita, •	
urejena, profesionalna pričeska, ne pretiravajte z •	
vodico po britju, urejeni nohti, 
mapa ali aktovka.•	

Za ženske: 
kostim (temno modra, črna ali temno siva), krilo naj •	
bo dovolj dolgo, da lahko udobno sedete, usklajena 
bluza, klasični čevlji, nevtralne hlačne nogavice, 
malo nakita (brez visečih uhanov ali kupa zapestnic), •	
bolje je, da nimate nakita, kot da imate cenenega, •	
profesionalna pričeska, •	
ne pretiravajte z ličili in parfumom, •	
čisti, urejeni nohti, •	
mapa ali aktovka.•	

Ni priporočljivo, da imate:
mobilni telefon, •	
i-pod, •	
kavo ali vodo,•	
če imate veliko nakita, pustite nekaj prstanov doma •	
(samo uhani so primerni), 
natikače ali športne copate, •	
vidno spodnje perilo (modrčki, njihove naramnice, •	
spodnje hlače itd.), 
kratke hlače, kavbojke, hlače s prenizkim pasom ali •	
preozke hlače,
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preveč izrezane ali prekratke bluze – ne kažite dekol-•	
teja ali trebuha. 

Prekrijte kakršne koli tetovaže.

Poleg tega:
ne dajajte vtisa, da vas zanima samo plača; ne posta-•	
vljajte vprašanj o plači in dodatkih, dokler tega ne 
omeni izpraševalec;
ne delajte napak v prijavnih obrazcih;•	
ne dajajte negativnih pripomb o prejšnjih delodajalcih •	
(ali drugih osebah);
ne ponarejajte prijavnega gradiva in ne dajajte lažnih •	
odgovorov na vprašanja na razgovoru;
ne dajajte vtisa, da vas organizacija zanima samo zara-•	
di geografske lege;
ne vedite se, kot da ste pripravljeni vzeti vsako delo ali •	
obupano iščete zaposlitev;
ne žvečite ali smrdite po dimu;•	
poskrbite, da vam med razgovorom ne zazvoni •	
mobilni telefon. (Če zazvoni, se na kratko opravičite 
in se ne zmenite zanj.) Ne oglašajte se na mobilni 
telefon;
ne omenjajte zasebnih zadev ali družinskih težav in se •	
o tem ne pogovarjajte;
bodite iskreni in taki, kot ste. Če ne boste iskreni, bo to •	
prišlo na dan in vas lahko stane ponudbe ali zaposlitve. 
Prizadevajte si za dobre odnose z delodajalcem. Če vas 
bo zaposlil, ker ste se vedli kot nekdo drug, bosta oba 
nezadovoljna;
izpraševalca ogovarjajte z nazivom (gospod, gospa, •	
doktor) in priimkom;
med razgovorom poskrbite za stik z očmi;•	
ne odgovarjate samo z „da“ ali „ne“. Pojasnite vse, •	
kar lahko.
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POrtugalsKa

Uradni jezik  portugalski
Ureditev   parlamentarna republika
Površina   92 345 km²
Glavno mesto  Lizbona
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 351
številka   
Domenska končnica  .pt

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Najpogostejši postopek prijave je še vedno odgovarjanje 
na zaposlitvene oglase, objavljene v (dnevnih in teden-
skih) časopisih ali drugih medijih, na primer v zaposloval-
nih središčih, agencijah za začasno delo in zasebnih agen-
cijah, strokovnih in poslovnih združenjih, veleblagovnicah, 
občinah, župnijah in drugih javnih zgradbah ter vedno po-
gosteje na spletnih zaposlitvenih portalih. Odgovarjanje je 
lahko različno: z navadno pošto, e-pošto ali po telefonu.

na Portugalskem
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Vendar pa je vedno bolj razširjena uporaba številnih dru-
gih postopkov, ki so bolj proaktivni:

prijava na lastno pobudo za delo v izbranih podje-•	
tjih;
objava osebnih oglasov v časopisih in revijah ali •	
drugih medijih: v veleblagovnicah, strokovnih in 
poslovnih združenjih ali združenjih delodajalcev, na 
rumenih straneh (predvsem če opravljate samostoj-
ni poklic ali ste samozaposleni) itd.;
prijava na zaposlovalnem središču (javnem zavodu •	
za zaposlovanje);
prijava pri zasebnih agencijah ali agencijah za zača-•	
sno delo;
objava življenjepisa v bankah podatkov najpomemb-•	
nejših spletnih zaposlitvenih portalov, univerzitetnih 
pisarnah za poklicno usmerjanje, vedno pogosteje 
pa tudi na Facebooku in drugih spletnih družabnih 
omrežjih, zlasti tistih za poklicne stike;
nekatera velika podjetja imajo na spletu objavljene •	
svoje zaposlitvene priložnosti/banke življenjepisov, 
prek katerih se lahko iskalci zaposlitve neposredno 
prijavijo;
za umetniške in/ali strokovne poklice (npr. arhitekte) •	
oblikovanje predstavitve in lastne spletne strani.

V državi, v kateri je več kot 90 % malih podjetij, so osebni 
stiki prek prijateljev, sorodnikov in/ali prejšnjih sodelavcev 
še vedno najučinkovitejši pri iskanju zaposlitvenih prilo-
žnosti in navezovanju stikov z morebitnimi delodajalci (ker 
delujejo kot dobre reference). To pomeni, da izkoristite 
svojo socialno mrežo na Portugalskem, če jo imate.

Čas od objave prostega delovnega mesta do začetka za-
poslitve je zelo različen. Odvisen je od tega, ali mora de-
lodajalec nujno zapolniti prosto delovno mesto, ali gre za 
sezonsko ali začasno delo in ali je na nacionalnem, regi-
onalnem ali lokalnem trgu dela premalo ljudi z zahteva-
nimi spretnostmi in znanji. Poleg tega je odvisen tudi od 
števila prijav in razpoložljivih delovnih mest, od tega, ali 
je potrebna uvajalna doba, ki jo morajo opraviti hkrati vsi 
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na novo zaposleni delavci, ter od zapletenosti izbirnih po-
stopkov itd. 

Čeprav je po navadi v zaposlitvenih oglasih navedeno, da 
se bo zaposlitev začela „čim prej“, postopek izbire v pov-
prečju traja od dva do tri mesece.

Za delovna mesta, za katera niso potrebne kvalifikacije, ali 
začasne zaposlitve, ki se zlahka zapolnijo na lokalni ravni, 
je ta čas lahko krajši od enega tedna. Pri zaposlitvah za 
daljši čas, potrebi po zelo strokovni izobrazbi ali posebnih 
spretnostih in znanjih ali delovnih mestih, v katera mora 
delodajalec vložiti veliko usposabljanja, lahko ta postopek 
traja veliko dlje, celo več kot eno leto.

Od kandidatov se pričakuje, da dobro poznajo sebe, svoje 
spretnosti, znanja, motivacijo, interese in pričakovanja ter 
so seznanjeni tudi s trgom dela na Portugalskem in pred-
vsem z zaposlitvenimi priložnostmi, ki ustrezajo njihovemu 
poklicnemu profilu, izkušnjam in znanjem jezika. 

Postopek prijave na Portugalskem običajno poteka tako:
izberite zaposlitvene oglase, ki najbolj ustrezajo •	
vašemu profilu in pričakovanjem, ali podjetja, v 
katerih bi se radi zaposlili;
pripravite svoj življenjepis (po možnosti v portu-•	
galščini). Naj bo jasen in kratek (največ dve strani) 
in prilagojen posameznim okoliščinam, zahtevam 
za to delovno mesto in/ali zaposlitvenim potrebam 
podjetja;
napišite predstavitveno pismo;•	
odgovorite na zaposlitvene oglase in/ali se prijavite na •	
lastno pobudo, tako da pošljete predstavitveno pismo 
(po navadni ali elektronski pošti) in priložite življenje-
pis (odvisno od zahtev iz zaposlitvenega oglasa); po 
potrebi lahko odgovorite tudi po telefonu;
preverite, ali je delodajalec prejel prijavo in/ali (po •	
prijavi na lastno pobudo) se po telefonu poskušajte 
dogovoriti za razgovor ali počakajte, da vas na raz-
govor povabi delodajalec;
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pripravite se na razgovor;•	
če vas izberejo, se pogajajte o pogodbi (po navadi •	
na drugem razgovoru/sestanku).

Kadar na zaposlitveni oglas odgovarjate po e-pošti, napiši-
te predstavitveno pismo neposredno v sporočilo in ga ne 
pripenjajte kot ločen dokument. Pripnite samo življenjepis, 
na katerega se sklicujete v pismu. Pri pisanju tega e-sporo-
čila morate:

jasno opredeliti zadevo;•	
pisati kratke odstavke, ločene s presledki, in brez •	
pravopisnih napak;
se izogibati neformalnim simbolom in kraticam, ki  •	
se pogosto uporabljajo v e-sporočilih; jezik naj bo  
na konvencionalni ravni; 
uporabljati samo eno vrsto pisave in eno barvo (naj-•	
bolje črno);
navesti, da je življenjepis priložen v priponki.•	

Nikoli ne pošiljajte e-pošte več kot enemu podjetju hkrati/
na več kot en e-poštni naslov.

Ista pravila veljajo, kadar se po e-pošti prijavljate na lastno 
pobudo. 

Kadar pisno odgovarjate na zaposlitveni oglas, upoštevaj-
te predvsem roke, ki so navedeni v njem. Če odgovarjate 
poštno ležeče (v večini zaposlitvenih oglasov namreč ni 
navedeno delodajalčevo ime), poskrbite, da bo pismo do-
stavljeno v petih dneh. Če odgovarjate neposredno delo-
dajalcu, prijavo tudi čim prej oddajte, tako da bo prispela 
na začetku izbirnega postopka. Če zamudite, bo podjetje 
morda že izbralo prihodnjega zaposlenega. Vprašanje časa 
je seveda še zlasti pomembno, če se prijavljate iz tujine.

Pisno prijavo po navadi sestavljata predstavitveno pismo 
in življenjepis. Življenjepis ni obvezen, če to v oglasu ni iz-
recno navedeno in če iskani profil ni preveč zahteven. 

Predstavitveno pismo naj bo kratko, preprosto, dolgo naj-
več eno stran na belem papirju formata A4 in natipkano. 
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Lastnoročno napisane prijave se v zadnjih letih skoraj ne 
uporabljajo več, čeprav jih nekateri delodajalci še vedno 
želijo (večinoma, kadar delovno mesto vključuje redno pi-
sanje na roko). O tem se pozanimajte pri podjetju, če imate 
telefonsko številko za predhodni stik. Predstavitveno pi-
smo mora vsebovati naslednje zadeve:

osebne podatke za stik (ime, naslov, telefonsko šte-•	
vilko in e-poštni naslov);
delodajalčeve podatke (ime in/ali položaj naslovni-•	
ka, ime podjetja, naslov);
kraj in datum;•	
sklic na vir oglasa (ime časopisa, datum objave in po •	
možnosti referenčno številko oglasa);
kratke, jasne stavke, ki zadevajo vaše zanimanje za •	
to delo in/ali podjetje, strokovne izkušnje, tehnič-
ne in poklicne spretnosti in znanja, pomembne za 
iskani profil (to je pomembno zlasti, če ne pošiljate 
življenjepisa);
navedite, kdaj ste na voljo za razgovor;•	
zaključek in podpis;•	
če priložite življenjepis, morate v spodnjem levem •	
kotu navesti „Priloga: življenjepis“.

Izogibajte se:
pravopisnim napakam;•	
nepomembnim zadevam, lažnim komplimentom, •	
prezapletenim stavkom;
uporabi P. S. („post scriptuma“) – če ste pozabili nave-•	
sti kaj pomembnega, morate pismo napisati znova.

Portugalski življenjepis je po navadi napisan v obratnem 
kronološkem redu in obsega največ dve do tri strani. Lahko 
se zahteva fotografija v velikosti fotografije za potni list. 
Vsebovati mora naslednje zadeve:

osebne podatke (ime, naslov, telefonsko številko, •	
e-poštni naslov itd.);
raven izobrazbe (najvišjo raven opravljenega šolanja);•	
poklicno usposabljanje (druga kategorija kot osnov-•	
na izobrazba; seznam opravljenih tečajev uspo-
sabljanja in praktičnega usposabljanja; navedite 
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poklicna spričevala, ki dokazujejo, da ste usposo-
bljeni za določen poklic); 
poklicne izkušnje; •	
druge spretnosti in znanja (znanje jezikov, znanje •	
dela z računalnikom, vozniško dovoljenje); 
dejavnosti v prostem času (neobvezno).•	

Kadar odgovarjate na zaposlitveni oglas po telefonu, po-
skrbite za naslednje zadeve:

vnaprej si pripravite vprašanja, ki jih nameravate •	
postaviti med telefonskim pogovorom; 
preberite svoj življenjepis, ki vsebuje najpomemb-•	
nejše podatke o poklicnih izkušnjah;
imejte življenjepis pri roki, če vas vprašajo kaj v zvezi •	
z njim;
pripravite si rokovnik ali beležnico, da si lahko zapi-•	
šete vse podatke, zlasti datum in uro razgovora;
za telefonski klic izberite ustrezen trenutek med •	
delovnim časom podjetja (izogibajte se začetku in 
koncu dneva);
pokličite s primernega okolja (kjer imate mir in vas •	
nihče ne moti);
pozdravite osebo, ki se vam oglasi, in ji pojasni-•	
te, zakaj kličete: „Kličem zaradi zaposlitvenega  
oglasa ...“; po možnosti govorite portugalsko;
osebo, ki se oglasi, vprašajte, ali je prava za pogovor •	
o zaposlitvenem oglasu (če ni, jo prosite, naj vas 
poveže s pravo osebo, in se pozanimajte, kdo je);
zaprosite za razgovor in se poskusite dogovoriti za •	
datum in uro; pozanimajte se tudi, katere dokumen-
te potrebujejo, da ocenijo vašo prijavo; 
zahvalite se osebi, s katero ste se pogovarjali, za čas, •	
ki si ga je vzela.

Med pogovorom:
govorite počasi;•	
jasno odgovorite na vsa vprašanja;•	
glejte, da so vsa vprašanja, ki jih postavite, primerna •	
(napišite jih vnaprej).
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Po telefonskem klicu ocenite pogovor in si zapišite vse po-
membne informacije. V rokovnik si zapišite datum in uro 
razgovora.

To metodo lahko uporabite samo, če je izrecno navedena 
v oglasu. Veliko teh pravil velja tudi, če želite dobiti nadalj-
nje informacije po prijavi na lastno pobudo.

Za prijavo na lastno pobudo je veliko dobrih razlogov:
pokažete, da ste proaktivni, znate prevzeti pobudo, •	
ste zainteresirani in dobro obveščeni, kar so lastno-
sti, ki jih dandanes išče večina delodajalcev;
veliko prostih delovnih mest ni objavljenih po redni •	
poti; na trgu dela, na katerem je več kot 90 % delo-
dajalcev malih ali zelo malih podjetij, so lahko zapo-
slitveni postopki z uporabo oglasov, predstavitev in 
dolgotrajnega izbora predragi;
tudi če podjetja načrtujejo objavo oglasa, bodo •	
najprej preučila shranjene življenjepise (večina por-
tugalskih podjetij vsaj šest mesecev hrani prijavo, ki 
jo pošljete na lastno pobudo, tudi če vam ne odgo-
vorijo takoj);
vsekakor je zelo koristno, da ste dobro obveščeni o •	
podjetjih, v katerih bi radi delali, saj boste tako imeli 
boljše možnosti pri prihodnjih postopkih prijave (če 
bodo iskali nove delavce).

Kadar se prijavljate na lastno pobudo, upoštevajte večino 
zgoraj navedenih točk v zvezi z elektronskimi in pisnimi 
prijavami. Upoštevajte tudi naslednje zadeve:

prijavo naslovite na vodjo kadrovske službe v •	
večjih podjetjih, na direktorja ali lastnika podjetja 
v manjših ali srednje velikih podjetjih (po možno-
sti ugotovite, kako jim je ime) ali na agencijo za 
zaposlovanje, če ta opravlja postopek izbire in 
zaposlovanja;
v enem odstavku razvijte samo eno misel;•	
če prijavo pošiljate po e-pošti, jo pošljite samo •	
enemu podjetju/delodajalcu hkrati, saj tako pokaže-
te, da se zanimate prav za to podjetje;
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ta prijava je vaša vizitka, zato morate kljub konven-•	
cionalnemu jeziku pokazati osebni slog, po katerem 
se boste razlikovali od morebitnih tekmecev.

Zaposlovalec od vas pričakuje:
da boste dobro obveščeni o podjetju, v katerem se •	
želite zaposliti, o njegovi glavni dejavnosti (izdelkih 
ali storitvah), velikosti (npr. številu delavcev), položa-
ju na trgu, kulturi in vrednotah organizacije in njenih 
članov (npr. bolj uradno ali sproščeno ozračje) in o 
trgu, na katerem podjetje deluje, njegovem položaju 
in gibanjih;
da ste o delovnem mestu ter glavnih nalogah in •	
odgovornostih dobro obveščeni in se zanimate 
zanj;
da boste dobro pripravljeni in boste znali hitro •	
odgovarjati na vprašanja o življenjepisu, zlasti o 
opravljenem usposabljanju/izobrazbi, poklicnih in 
drugih izkušnjah (npr. prostovoljno delo ali špor-
tne dejavnosti); zato morate dan pred razgovorom 
temeljito prebrati življenjepis;
da boste pokazali, kako lahko vaše izkušnje, znanje •	
in profil koristijo podjetju, zlasti na tem delovnem 
mestu;
da boste „primerno oblečeni“: tudi če to ni pomemb-•	
no za delovno mesto, na katero se prijavljate, boste 
tako pokazali, da ste profesionalni in spoštujete 
delodajalca ali izpraševalca; če nimate dovolj podat-
kov o „pravilih oblačenja“ v podjetju, je najbolje, 
da se oblečete klasično in umirjeno; izogibajte se 
pretiravanju z ličili ali nakitom, „piercingom“, vidnim 
tetovažam in vpadljivim pričeskam;
da boste točni; da se izognete zamudi zaradi prome-•	
ta, težav s parkiranjem, zamud v javnem prometu ali 
nepoznavanja kraja, kjer ima podjetje sedež, lahko 
pokličete podjetje dan pred razgovorom in preverite 
uro razgovora, naslov in kako najlažje priti do tja; na 
dan razgovora se od doma odpravite pravočasno, 
tako da boste prispeli vsaj 10 minut pred dogovorje-
nim časom, da ne boste preveč napeti.
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Razen če ni izrecno navedeno v oglasu ali v navodilih, ki jih 
dobite, ko se dogovorite za razgovor, večina izpraševalcev 
na splošno ne pričakuje, da jim boste na prvih izbirnih raz-
govorih predložili (overjene) kopije vseh dokumentov, ki 
ste jih navedli v življenjepisu ali prijavi (npr. spričeval, po-
trdil o usposabljanju in/ali poklicnih spričeval, spričeval z 
jezikovnih tečajev, vozniškega dovoljenja, priporočilnih pi-
sem itd.), čeprav jih lahko prinesete s sabo in jih pokažete, 
če je to pomembno. Ne izgubite se v preveč dokumentih 
(bodite organizirani).

Če pa ste v prijavi kot dodatno spretnost ali znanje pose-
bej navedli posamezno spričevalo/potrdilo o usposablja-
nju, priporočilno pismo, potrdilo o znanju jezika, morate 
kopijo po navadi pustiti na razgovoru, če je niste priložili 
že k prijavi. Dokumenti, kot sta priloga k diplomi ali priloga 
k spričevalu Europass, so ustreznejši, če razmišljate o med-
narodni zaposlitvi, saj portugalski delodajalci morda nima-
jo dovolj informacij o sistemu izobraževanja/usposabljanja 
v vaši domovini ter o zadevnih spretnostih in znanjih. Zato 
bodite pazljivi pri izbiri.

Če bo vaša prijava uspešna, boste morda morali številne 
od teh dokumentov predložiti pozneje ob formalizaciji po-
godbenih dogovorov. 

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Zavedati se morate, da vodi razgovor izpraševalec in ne 
kandidat. Ne prekinjajte ga. To ne pomeni, da ne smete po-
staviti ustreznih vprašanj. Seveda morate sodelovati, ven-
dar ne pozabite, kdo je glavni. Število izpraševalcev je lah-
ko različno. Zlasti v malih podjetjih je izpraševalec pogosto 
samo en, in sicer direktor ali lastnik podjetja.  Izbirni razgo-
vor nikoli ne traja več kot 45 minut, lahko pa je krajši.
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Ali so v izbirni postopek vključeni tudi preizkusi, je odvi-
sno od tega, kakšni in kako raznoliki so. Pogosto trajajo pol 
dneva, vključno z odmori.

Na splošno velja, da lahko spijete kakšno pijačo (vodo, 
kavo ali čaj), samo če vam jo ponudi izpraševalec – in če 
se vam pridruži tudi on. Na razgovoru nikoli ne ponujajte 
daril, pijače ali cigaret; v teh okoliščinah je to neprimerno. 
Bodite sproščeni, ampak ne preveč. Bodite samozavestni, 
vendar ne arogantni.

Ni splošno veljavnega razmerja med nepoklicnimi in po-
klicnimi vprašanji. Odvisno je od izpraševalca in metode 
izbiranja. Vprašanja o veroizpovedi, političnem prepričanju 
in spolni usmerjenosti veljajo za strogo zasebne zadeve.Na 
splošno pa velja, da so ta vprašanja pogostejša kot v neka-
terih drugih evropskih državah.Eden vaših ciljev na razgo-
voru naj bo, da se predstavite. 

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Plačilo je po navadi izraženo kot mesečni znesek. Upošte-
vajte, da na Portugalskem v rednem delovnem razmerju 
prejmete 14 mesečnih plač (in sicer vključno s plačilom le-
tnega dopusta, ki se običajno plača maja/junija, in božični-
co novembra/decembra). Če se zaposlite v multinacionalki, 
se lahko za plačo pogajate tudi v letnem paketu, v katerega 
bodo vključeni tudi vsi dodatki in druge dodatne ugodno-
sti. Praviloma je plačilo letnega dopusta že obračunano kot 
13. plača poleg božičnice (14. mesec). 

Delodajalci navadno ne dajejo letnih bonusov za uspe-
šnost, ker je večina portugalskih delodajalcev malih podje-
tij in praviloma nimajo indeksiranih plač. Vendar se bonus 
na koncu leta lahko izplača, če ima podjetje dovolj dobička. 
Znesek je bolj ali manj odvisen od delodajalčeve presoje 
vaše uspešnosti in prispevka k uspehu podjetja. Po navadi 
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se ni mogoče pogajati o letnih bonusih pri pogajanju o po-
godbenem sporazumu, vendar se lahko pozanimate, ali je 
v tem podjetju to v navadi. Samo v srednje velikih in velikih 
podjetjih, zlasti multinacionalkah, so letni bonusi resnično 
del plačne politike.

Druge običajne ugodnosti so boljše zdravstveno zavarova-
nje ali zdravstvene storitve v večjih podjetjih. Lahko vam 
ponudijo mobilni telefon ali službeni avto, predvsem vod-
stvenim delavcem (menedžerjem in direktorjem).

Enodnevno poskusno delo ni zelo pogosto, vendar ga ne za-
vrnite – zaradi tega vas lahko izločijo iz izbirnega postopka. 

Portugalska podjetja prosilcem na splošno ne vračajo po-
tnih stroškov za udeležbo na razgovoru ali drugih stroškov, 
povezanih s postopkom prijave. To vsekakor ni zakonsko 
predpisano, zato naj prosilci ne pričakujejo vračila. Stroške 
vam lahko povrnejo le izjemoma. Samo če delodajalci res 
nujno potrebujejo nekoga s posebnimi spretnostmi, zna-
nji, poklicnimi kvalifikacijami ali profilom, bodo morda 
pripravljeni kriti vaše potne stroške ali stroške namestitve 
(delno ali v celoti). To se lahko zgodi, zlasti pri mednaro-
dnem zaposlovanju.

Ali potrebujete reference?4. 

V določeni fazi boste potrebovali izvod diplome. Na razgovor 
prinesite vsaj en dodaten izvod.

Čeprav so priporočilna pisma lahko dodatna prednost, na Por-
tugalskem ni v navadi, da bi preverjali reference (kot v drugih 
evropskih državah). Zato je njihova vrednost odvisna od okoli-
ščin. Vendar pa delodajalci zahtevajo vedno več.
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Kako narediti dober vtis5. 

Priporočljivo je, da dan prej potrdite čas in kraj razgovo-
ra (da pokažete zanimanje za to delovno mesto). Samo v 
zelo „tragičnih“ okoliščinah (npr. bolezen, smrt v družini, 
nesreča) je sprejemljivo, da se dogovorite za nov sestanek, 
ker se niste udeležili dogovorjenega razgovora. Vsekakor 
poskusite o tem zaposlovalca obvestiti vnaprej (ali takoj 
po dogodku) in mu pojasnite razloge za odsotnost. Nov 
sestanek je odvisen od zaposlovalčeve razpoložljivosti in 
izbirnih postopkov.

Portugalska podjetja praviloma še niso pripravljena opra-
vljati zaposlitvenih razgovorov z novimi komunikacijskimi 
orodji, kot so videokonference in SKYPE. Lahko pa soglaša-
jo, da se prvi razgovor opravi po telefonu in/ali prek novih 
medijev (če jih imata obe strani). Vendar pa se končna od-
ločitev po navadi sprejme samo na podlagi razgovora, ki se 
ga prosilec osebno udeleži – zlasti kadar gre za trajnejšo 
in bolj strokovno zaposlitev. Vendar pa se te razmere hi-
tro spreminjajo in številna mala in srednje velika podjetja 
že imajo dostop do novih medijev. Zato se bodo verjetno 
vedno bolj uporabljala pri zaposlovanju, pri katerem je po-
trebna (mednarodna) mobilnost.

Sestanek, na katerem dobite povratne informacije, se 
po navadi ne organizira. Lahko pa je zaželen. Ni v navadi, 
da bi se dogovorili za ocenjevalni sestanek, če niste izbrani 
za nadaljnji postopek zaposlovanja.

Pomembno je, da modro izberete oglase, na katere boste 
odgovorili, in pri tem upoštevate merila ustreznosti, saj je 
lahko postopek prijave in izbire precej dolgotrajen.

Včasih je skoraj nemogoče izpolnjevati vsa merila za ne-
katere zaposlitvene priložnosti; naj vas to ne odvrne; če 
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izpolnjujte večino zahtev, se prijavite; portugalski deloda-
jalci so lahko glede tega zelo prilagodljivi.
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Uradni jezik  romunski
Ureditev   predsedniška republika
Površina   238 391 km²
Glavno mesto  Bukarešta
Denarna enota  leu (RON)
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 40
številka   
Domenska končnica  .ro

rOmunija

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Kandidat za prosto delovno mesto se lahko delodajalcu 
oglasi neposredno po e-pošti, faksu ali telefonu. To je od-
visno od zaposlitvenega postopka organizacije, ki zapo-
sluje.

Prijava na delovno mesto najpogosteje poteka tako: 
delodajalci objavijo prosta delovna mesta v časopi-•	
sih, na spletu, spletnih straneh itd. ter navedejo, kako 
se je treba prijaviti nanje; 
iskalci zaposlitve se prijavijo, tako da uporabijo splet, •	
e-pošto ali posebne spletne strani za zaposlovanje, 
pokličejo po telefonu in pošljejo faks;

v Romuniji
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delodajalci stopijo v stik z iskalci zaposlitve in se dogo-•	
vorijo za uvodni razgovor;
delodajalci lahko organizirajo več razgovorov, kar je •	
odvisno od delovnega mesta. V zadnjem času prvi raz-
govor s kandidatom po navadi opravijo po telefonu.

Najobičajnejši postopek prijave na prosto delovno mesto za vi-
soko kvalificirane in izobražene iskalce zaposlitve je prek sple-
ta, za osebe z nižjo izobrazbo pa spremljanje časopisov.

Čas od objave prostega delovnega mesta do dne, ko se zapo-
slitev začne, je lahko različen in je odvisen od posameznega 
delovnega mesta. Ponavadi traja od dva do štiri tedne. 

Podjetje, ki zaposluje, mora v zaposlitveni oglas vključiti vse 
pomembne informacije, kot so ime podjetja in profil dejavno-
sti, glavne naloge na tem delovnem mestu, seznam osebnih 
in poklicnih lastnosti, ki so potrebne za opravljanje tega dela, 
ugodnosti, ki jih podjetje ponuja, na primer plača in drugi do-
datki, ter kako stopiti v stik s podjetjem in se prijaviti na delov-
no mesto. 

Kandidati pa morajo v življenjepisu navesti vse osebne in po-
klicne lastnosti, znanja in spretnosti, da se delodajalec lahko 
odloči, ali izpolnjujejo zahteve za prosto delovno mesto. 

Najpomembnejše stvari, ki jih je treba upoštevati pri pisnih in 
elektronskih prijavah so: zaposlovalec analizira prijavo na pod-
lagi ocene življenjepisa in preveri, ali podatki iz življenjepisa 
ustrezajo zahtevam za to delovno mesto. Če delodajalec na 
primer zahteva, da mora imeti novi uslužbenec vsaj dve leti od-
vetniških izkušenj, se bo zaposlovalec osredotočil na ustrezni 
del življenjepisa o delovnih izkušnjah. 

Pri telefonskem razgovoru zaposlovalec preveri, ali so podatki 
iz življenjepisa resnični, in zaprosi za podrobnejše informacije 
o spretnostih, znanjih, sposobnostih in poklicnih izkušnjah. Te-
lefonski razgovor po navadi traja od 10 do 15 minut.
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Kako se pripraviti na razgovor2. 

Zaposlovalec od prosilcev pričakuje profesionalnost ter pošten 
in odkrit pogovor. Kandidati naj se osredotočijo na podatke iz 
življenjepisa. Kar zadeva njegovo verodostojnost, se delodajal-
ci zavedajo, da je del, namenjen znanjem, spretnostim in spo-
sobnostim po navadi malo olepšan. Veliko iskalcev zaposlitve 
ima navado, da v življenjepis napišejo stvari, ki bodo deloda-
jalcu všeč. 

Na razgovoru se delodajalec osredotoči na jezikovne in neje-
zikovne komunikacijske spretnosti. Zaposlovalec vodi celoten 
sestanek. 

Na razgovoru po navadi sodeluje osebje iz kadrovske službe, 
ki je odgovorno za zaposlitveni postopek, vodja oddelka, na 
katerem je prosto delovno mesto, včasih pa celo generalni di-
rektor/predsednik podjetja. Nekateri razgovori trajajo od pol 
ure do dve uri. Za nekatera prosta delovna mesta kadrovska 
služba napravi ožji izbor kandidatov, običajno 5 oseb. Ti veljajo 
za najustreznejše prosilce po preučitvi njihovih življenjepisov. 

Ponavadi so pomembni vsi vidiki jezikovne in nejezikovne  
komunikacije. Komunikacija je bistveni del razgovora. Zapo- 
slovalec opazuje dobre in slabe komunikacijske spretnosti  
kandidata in jih mora v celoti preučiti, da si ustvari pravilno  
podobo o njem.

Prvi sestanek ponavadi vključuje naslednje zadeve:
predstavitev zaposlovalca in prosilca;•	
uvodni del razgovora se izkoristi, da se kandidat sprosti •	
ob kramljanju, recimo: „Danes je pa krasen sončen dan,“ 
ali „Ste hitro našli našo pisarno?“;
vprašanja o kandidatovih izkušnjah; •	
vprašanja o znanjih in spretnostih, preverjanje informa-•	
cij iz življenjepisa;
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zaposlovalec obvesti kandidata o zahtevah in glavnih •	
nalogah na tem delovnem mestu in o podjetju na 
splošno: v katerem sektorju deluje, kakšni so dosežki 
podjetja itd.;
zaposlovalec postavlja/pričakuje vprašanja za razjasni-•	
tev zadev, ki jih kandidat ni dobro razumel;
kandidat postavlja vprašanja. Najpogostejša vprašanja •	
so: Kakšen je urnik dela? Kolikšna je plača? Ali imamo 
odmor za kosilo?

Razgovori so lahko strukturirani, delno strukturirani ali pa 
niso strukturirani. Večina delodajalcev uporablja delno struk-
turirane razgovore. Pred sestankom si lahko pripravite nekaj 
vprašanj, lahko pa ste tudi prilagodljivi in se med razgovorom 
domislite drugih pomembnih vprašanj. Ozračje na razgovorih 
naj bi bilo odprto, sproščeno in komunikativno. Kandidati se 
morajo vedno vesti profesionalno. Zelo pomembno je, da po-
jasnijo, zakaj so motivirani za to delovno mesto. V Romuniji se 
uporablja zakonodaja proti diskriminaciji.

Prosilec mora na splošno vedeti, na katerem področju podjetje 
deluje in katere so zahteve zaposlovalca za to delovno mesto.

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Lahko se pogajate o plači ter neobveznih dodatkih in drugih 
ugodnostih zaposlitve. Plačilo je izraženo kot mesečni znesek. 
O plačilu letnega dopusta in letnih bonusov se pogajate loče-
no. Najpogostejše neobvezne ugodnosti so boni za prehrano 
in plačilo letnega dopusta. 

Ponavadi je za pogajanje pristojna kadrovska služba, ki ve, 
kolikšna je najvišja plača, ki jo podjetje lahko ponudi za posa-
mezno delovno mesto. Končno odločitve pa sprejme vodstvo 
podjetja.
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V skladu z delovnim zakonikom morajo vse kategorije delavcev 
opraviti poskusno dobo, ki traja od 5 dni za nizkokvalificirane 
delavce, zaposlene za določen čas, do 90 dni za vodstvene po-
ložaje. 

Na razgovoru zaposlovalec kandidata obvesti, ali ga je sprejel 
in ali bo še stopil v stik z njim. Če kmalu po razgovoru ne dobite 
povratnih informacij, lahko sklepate, da niste bili izbrani za pro-
sto delovno mesto. Včasih prejmete obvestilo v vsakem prime-
ru, torej če vas sprejmejo ali zavrnejo, vendar to ni v navadi.

Ali potrebujete reference?4. 

Delodajalci po navadi zahtevajo reference ali priporočilna pi-
sma. Vendar pa vam dobre reference ne zagotavljajo, da bo šlo 
na razgovoru vse tako, kot bi moralo. 

Nekateri delodajalci zahtevajo izvod diplome na začetku po-
stopka, nekateri pa tega za zaposlitev sploh ne zahtevajo.

Nekatera podjetja lahko zahtevajo tudi priporočilna pisma. 
Potrdilo o nekaznovanosti (ali imate kazensko kartoteko) zah-
tevajo vsi delodajalci. Po navadi ga morate predložiti za vsa 
delovna mesta.

Kako narediti dober vtis5. 

Ko se dogovorite za razgovor, morate vedeti, kje in kdaj bo 
potekal. Delodajalec vas obvesti, kako priti na kraj razgovora. 
Točnost je precej pomembna, vendar vam delodajalec lahko 
oprosti petminutno zamudo, če imate zanjo dober razlog. 
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Ponavadi morate potrditi svojo udeležbo na razgovoru. Če ima-
te dober razlog, lahko manjkate, vendar morate delodajalca o 
tem obvestiti pred razgovorom. Delodajalca lahko zaprosite za 
nov sestanek, od njega pa je odvisno, ali vam ga bo omogočil.

Razgovora se morate udeležiti osebno v delodajalčevih prosto-
rih. Samo v velikih podjetjih, kot so multinacionalke, se upo-
rabljajo videokonference. Na splošno pa vas hoče delodajalec 
osebno spoznati.

Za razgovor se oblecite primerno in dostojno. Med postopkom 
prijave ne lažite glede svojih kvalifikacij, izkušenj, spretnosti, 
znanj itd. Bodite realni in iskreni. Kandidati morajo biti zelo ra-
zumni in iskreni, da lahko računajo na uspeh.
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Uradni jezik  nemški, francoski, italijanski,  
   retoromanski
Ureditev   zvezna parlamentarna 
   republika
Površina   41 284 km²
Glavno mesto  Bern
Denarna enota  švicarski frank (CHF)
Članica EU ali EGP  EFTA
Mednarodna klicna  + 41
številka   
Domenska končnica  .ch

švica

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Ponavadi iskanje nove zaposlitve poteka tako: preučite zaposli-
tveni oglas (v časopisu ali na spletu), poiščete dokumentacijo o 
podjetju, dopolnite svoj življenjepis in predstavitveno pismo ter 
se pripravite za prvi razgovor in nadaljnje razgovore.

Najpogostejši postopek zaposlovanja novih uslužbencev – za spe-
cializirane profile in vodstvene položaje – je uporaba pisnega pri-
javnega obrazca. Za manj strokovne profile so mogoči drugačni 
prijavni postopki. Prvi stik po navadi poteka po telefonu ali spletu. 
Kadar se prijavljate po spletu, bodite pozorni na kakovost doku-
mentov, ki jih skenirate. Ne pošiljajte dokumentov, ki so videti kot 
dokumenti za splošno uporabo.

v Švici
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Čas od zadnjega razgovora do začetka zaposlitve je odvisen od 
vrste delovnega mesta, na katero se prijavljate, kvalifikacij, ki jih 
išče podjetje, in potrebe po novem delavcu. To obdobje lahko tra-
ja en teden za zaposlitev v hotelih in restavracijah ali več tednov za 
vodstvene položaje v javni upravi ali multinacionalkah.

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Med razgovorom je delodajalec zelo pozoren na motivacijo, ki 
jo pokažejo kandidati, na njihova vprašanja, nejezikovne komu-
nikacijske spretnosti, znanje o podjetju in delovnem mestu ter 
na njihova pričakovanja glede plače. Prosilke lahko pričakujejo 
vprašanja o družinskih razmerah. Glede na strokovnost delovne-
ga mesta in na to, ali ima podjetje kadrovsko službo, se razgovo-
ra udeležita dve ali tri osebe. V malih podjetjih lahko razgovor 
vodi kar delodajalec. Za prijavni postopek sta značilna vsaj dva 
razgovora. Vsak traja povprečno 90 minut (za manj strokovna 
dela manj kot eno uro).

Na področju jezikovne in nejezikovne komunikacije izpraševalci 
upoštevajo vaše znanje jezika, ki se uporablja pri tej zaposlitvi, 
obleko, vljudnost, način govora in spoštljivost do njih. Med raz-
govorom ne pijte, žvečite ali kadite, tudi če vam to ponudijo. Ni 
dopustno, da izpraševalcem prinesete darila. Na prvem razgo-
voru lahko vprašate, ali si lahko delate zapiske. Počakajte, da vas 
izpraševalec povabi k postavljanju vprašanj.

V Švici je precej pogosto, da se pozanimate pri svojih znancih, 
ali poznajo koga v podjetju, ki bi vas lahko seznanil s prostimi 
delovnimi mesti in potrebami po novih uslužbencih. Na podlagi 
teh informacij lahko napišete preprosto prijavno pismo.

Razgovor poteka po določenem vrstnem redu: izpraševalec se 
predstavi, pove, koliko časa bo trajal razgovor in kakšni so nje-
govi cilji, ter na kratko predstavi podjetje in ponujeno delovno 
mesto. Potem izpraševalec zaprosi kandidate, naj se predstavijo 
in pojasnijo svojo motivacijo za to delovno mesto. Nato pridejo 
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na vrsto vprašanja za pridobivanje podrobnejših podatkov o 
različnih stvareh. Na koncu razgovora prosilci odgovorijo na 
vprašanje o pričakovani višini plače in se dogovorijo na nasle-
dnji sestanek, če jih delovno mesto še vedno zanima.

Vzdušje na razgovorih v posameznih podjetjih se precej razliku-
je. Kadar so izpraševalci kadrovski delavci, jim po navadi uspe 
sprostiti kandidata in pridobiti potrebne informacije. Seveda je 
njihov cilj zaposliti novega uslužbenca, ki čim bolj ustreza po-
trebam podjetja. Želijo se izogniti napakam. Od kandidata zato 
pričakujejo iskrenost. Zavedajo se, da okoliščine niso povsem 
realne in da bodo nekateri prosilci poskušali lagati ali prikriti, 
kdo so v resnici.

Na razgovoru mora kandidat pokazati resnično zanimanje za 
delo, biti iskren in pošten ter dejavno poslušati. V nekaterih pod-
jetjih se delodajalci še vedno vedejo, kot da jim morate biti hva-
ležni, da so vas povabili na razgovor, saj ste vi tisti, ki iščete zapo-
slitev. Dejansko pa je prednost na vaši strani, če imate ustrezne 
spretnosti, znanja in kvalifikacije za to delovno mesto. Tega nikar 
ne pozabite, ko se pogajate glede plače in delovnih pogojev.

Razmerje med poklicnimi in nepoklicnimi temami na razgo-
voru je odvisno od izpraševalčevega položaja v podjetju. Če je 
kadrovski delavec, bo približno polovica vprašanj povezana z 
vašo socialno in osebno prilagojenostjo. Izkoristite priložnost, 
da dokažete motiviranost za to delovno mesto in poudarite 
svoje spretnosti, znanja in prednosti.

Švica ima zakonodajo o enaki obravnavi moških in žensk. Na 
razgovor se dobro pripravite, da boste lahko ustrezno odgo-
vorili na vprašanja o občutljivih ali kočljivih temah. Naslednje  
teme veljajo za strogo zasebne: spolnost, načrti glede poroke, 
politično prepričanje, plača na prejšnjem delovnem mestu, 
zdravstveno stanje, odpustitev s prejšnjega delovnega mesta. 
Vendar pa lahko nekateri delodajalci kandidatke povprašajo o 
načrtih glede družine. Izpraševalec bo pričakoval, da mu odgo-
vorite na vsa vprašanja. 
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Pozanimajte se o podjetju, v katerem se želite zaposliti, da 
izveste kaj o sestavi upravnega odbora, približnem številu 
zaposlenih, gospodarskem sektorju, v katerem deluje, njego-
vih tekmecih in strankah. Pridobite si tudi podatke o njegovi 
okoljski politiki, odnosu do poštene trgovine in socialnem 
ali etičnem kodeksu. Poskusite izvedeti več o celotni podo-
bi podjetja in njegovem slovesu delodajalca. Najobičajnejša 
vprašanja, ki jih lahko pričakujete glede osebne prilagojeno-
sti, so vprašanja o vaših prednostih in slabostih, prilagodlji-
vosti in geografski mobilnosti, razpoložljivosti in pričakova-
nji glede plače.

Seveda vam bo izpraševalec postavil nekaj vprašanj, da pre-
veri, ali so vaši odgovori iskreni. Zato je pomembno, da ve-
dno navedete posamezne primere okoliščin, ki se nanašajo 
na zahtevane odgovore, da dokažete, da imate res izkušnje s 
takimi okoliščinami. Na razgovoru za delovno mesto, na kate-
rem morate znati več jezikov, se lahko izpraševalci naenkrat 
začnejo pogovarjati z vami v enem od teh jezikov. Zato bodi-
te iskreni pri navajanju ravni znanja jezikov v življenjepisu.

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Za uspešno pogajanje o pogodbi in prijetnih delovnih po-
gojih morate dobro poznati običajno prakso v zadevnem 
sektorju in ne smete biti preveč pohlepni ali izbirčni pri zah-
tevah glede plače in delovnih pogojev. V sektorjih, v katerih 
je plača uradno določena, kot sta javni in polzasebni sektor, 
ni ravno veliko prostora za pogajanja o plači.

Pogodbena pogajanja potekajo tako: pri minimalnih in niz-
kih plačah vam ponudbo predloži podjetje. Če s plačilom ni-
ste zadovoljni, se lahko pogajate za približno 5 do 10 % višji 
znesek. Pri vodstvenih položajih pa pogosto kandidat prvi 
predstavi svojo zahtevo za plačilo. Da lahko predstavite spre-
jemljiv predlog, je pomembno, da zelo dobro poznate sek-
tor in navade tega podjetja. Ne pozabite, da so v Švici velike 
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razlike v plači med posameznimi regijami. V številnih podjetjih so 
ženske plačane vsaj 15 % manj kot moški.

Trinajsta plača ponavadi ni predmet razprave, saj velja za običajni 
del vašega prejemka. Nekatera podjetja vam ponudijo celo štirinaj-
sto plačo. Bonuse prejmete samo, če dosežete zastavljene cilje. 

Najpogostejše neobvezne ugodnosti, za katere se lahko po-
gajate, so, da se del časa, ki ga porabite za pot na delo, lahko 
šteje za delovni čas, plačilo zdravstvenega zavarovanja, višji 
prispevek delodajalca v pokojninski sklad in službeni avto. 
O teh ugodnostih se lahko pogajate, razen o tistih, ki so že 
vključene v splošne sporazume med združenji delodajalcev 
in sindikati. Na splošno morate vedeti, da je plača v Švici pre-
cej visoka, vendar ne vključuje številnih neobveznih dodat-
kov. Edina izjema so najvišja vodstvena delovna mesta.

V malih podjetjih se morate pogajati neposredno s šefom. V 
malih in srednje velikih podjetjih je za pogajanja o plači za-
dolžen vodja kadrovske službe. V velikih podjetjih je za ta po-
gajanja pristojen vodja oddelka za kadrovske zadeve, vendar 
se morate zavedati, da je višina plače vedno omejena s prora-
čunom, zaradi česar je omejena tudi prožnost podjetja.

Za nizkokvalificirana delovna mesta se pogosto uporablja 
poskusno delo. Poskusno delo je zelo pogosto predvsem v 
hotelih in pri čiščenju. Če poskusno delo zavrnete, gotovo 
ne boste dobili zaposlitve. Tako delo mora biti plačano. Po-
skusno delo lahko zavrnete samo, če delodajalec želi, da ga 
opravljate brezplačno. Ocenjevanje, čeprav gre za preizkuse, 
lahko traja dan ali dva, vendar zanj ne boste plačani.

Na začetku vsake pogodbe je poskusna doba, ki se pogosto 
uporablja kot preizkusno obdobje. Najkrajša poskusna doba 
ni določena, lahko pa traja največ tri mesece. Med to posku-
sno dobo lahko neposredno odpoveste zaposlitev ali vas od-
pustijo ob upoštevanju pogodbenega odpovednega roka.

Stroškov zaradi prijavnega postopka ne dobite povrnjenih, 
razen pri nekaterih javnih zavodih za zaposlovanje.
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Rezultate razgovora vam sporočijo po telefonu, pošti ali e-pošti. 
Postopek se konča šele, ko vam prihodnji delodajalec pošlje pi-
sno potrdilo.

Ali potrebujete reference?4. 

V predstavitvenem pismu ali življenjepisu ne navajajte referenc 
ali priporočilnih pisem. Kljub temu pa morate izpraševalcu na-
vesti imena oseb, ki vam lahko zagotovijo reference, če vas 
vpraša po njih. Priporočilna pisma se ne uporabljajo pogosto. 
Delodajalec vas lahko zaprosi zanje, če se zaposlite kot pomoč 
v gospodinjstvu, vendar ni nujno. Delodajalec bo podatke o 
osebah, ki vam zagotavljajo reference, uporabil tako, da bo sto-
pil v stik z njimi in preveril, ali vas res poznajo. Če vas na koncu 
postopka delodajalec ne zaposli, vam bo te podatke vrnil.

Reference za novo zaposlitev vam lahko dajo prejšnji deloda-
jalci, nadrejeni ali sodelavci. Te osebe naj navajajo resnične 
informacije o vas in ne samo hvalijo vaše dosežke, saj se to no-
vemu delodajalcu lahko zdi sumljivo. Zelo dobro je, če lahko 
svoje navedbe podprejo z dejstvi in dobro prakso. Navedite 
samo osebe, s katerimi ste poklicno povezani. Za reference ni-
koli ne prosite prijateljev.

Pred začetkom zaposlitve boste potrebovali kopijo najvišje 
kvalifikacije, torej diplome. Pogosto morate kopijo priložiti 
predstavitvenemu pismu, zlasti če je to navedeno v zaposlitve-
nem oglasu. Kadar se prijavljate na lastno pobudo, ne prilagaj-
te kopije diplome predstavitvenemu pismu. Prinesite jo na prvi 
sestanek s podjetjem.

Za nekatere poklice potrebujete potrdilo o nekaznovanosti. 
To potrdilo se običajno zahteva za delovno mesto policista ali 
varnostnika, kar je pogosto tudi navedeno v zaposlitvenem 
oglasu.
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Kako narediti dober vtis5. 

Za dober vtis morate upoštevati naslednje zadeve:
Bodite točni. Po možnosti pridite na razgovor nekoliko •	
prej. Lahko pričakujete, da bo točen tudi delodajalec.
Vedno potrdite svojo udeležbo na razgovoru po telefo-•	
nu. Samo izjemoma se lahko dogovorite za nov sesta-
nek. Če imate dobro opravičilo za izostanek, se poskusi-
te dogovoriti za nov sestanek čez dva ali tri dni.
Pravila oblačenja za razgovor so odvisna od sektor-•	
ja in delovnega mesta. Vnaprej se pozanimajte, 
kakšna so, da se lahko za razgovor primerno oblečete.  
Glejte, da pri oblačilih ne boste pretiravali. Vpadljiva 
oblačila in nakit si lahko nadenete samo za posebna 
delovna mesta, na primer kot prodajalka nakita ali 
luksuznih izdelkov.
Delodajalec ne pričakuje, da se boste pozanimali glede •	
povratnih informacij o razgovoru ali preizkusih, vendar 
pa ga lahko za to zaprosite in počakate, kako se bo 
odzval.
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slOvenija

Uradni jezik  slovenski
Ureditev   parlamentarna republika
Površina   20 273 km²
Glavno mesto  Ljubljana
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 386
številka   
Domenska končnica  .si

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Delodajalci morajo v skladu z zakonom vsa prosta delovna mesta 
prijaviti Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Večina de-
lodajalcev uporablja e-storitve – Zavod Republike Slovenije za za-
poslovanje (ZRSZ) po spletu obvestijo o prostih delovnih mestih. 
Delodajalci lahko na ZRSZ pošljejo tudi pisna obvestila o prostih 
delovnih mestih. Med prijavnim postopkom morajo delodajalci 
na obrazcu za prijavo prostih delovnih mest med drugim odgo-
voriti na vprašanje, ali želijo zaposliti delavce iz držav EU/EGP ali 
tretjih držav. Prijavljena prosta delovna mesta so objavljena na 
oglasnih deskah ZRSZ. Prosta delovna mesta, ki jih želi delodaja-
lec objaviti v množičnih medijih, so objavljena na nacionalni ravni 
na spletni strani ZRSZ, portalu EURES in v drugih medijih.

v Sloveniji



180

Iskalci zaposlitve lahko pošljejo svoj življenjepis v zbirko podat-
kov ZRSZ, ki delodajalcem omogoča, da stopijo v stik z ustre-
znimi kandidati. 

Veliko slovenskih delodajalcev objavi prosta delovna mesta 
tudi v dnevnih in regionalnih časopisih, na radiu, spletu itd. 
Večina prostih delovnih mest je objavljena v rednih tedenskih 
rubrikah in prilogah večjih slovenskih časopisov. Številna pod-
jetja iščejo nove delavce tudi prek svojih spletnih strani ali na 
portalih agencij, ki imajo koncesijo za posredovanje dela in 
delovne sile, vključno s priložnostnim in začasnim delom za 
dijake in študente. 

Kandidati lahko delodajalcu pošljejo svoje prijave neposredno 
po e-pošti, faksu ali običajni pošti. Po navadi je treba priložiti 
kopije potrdil o izobraževanju in kvalifikacije, delodajalci pa 
zahtevajo tudi navedbo referenc.

Delodajalec med prijavljenimi kandidati izbere najustreznejše 
in jih povabi na razgovor. Če je prosilčev dom zelo oddaljen od 
delodajalca, se lahko razgovor opravi po telefonu. Delodajalec 
se s primernimi kandidati pogovori tudi o vsebini pogodbe o 
zaposlitvi. Ta se lahko morebitnemu delavcu pošlje po e-pošti 
ali faksu, da jo pregleda. Potem se lahko uredi kandidatov pri-
hod v Slovenijo.

Pred začetkom zaposlitve mora izbrana oseba opraviti zdrav-
niški pregled. Delodajalec in delavec nato potrdita pogodbo o 
zaposlitvi, delodajalec pa mora delavca v osmih dneh od za-
četka delovnega razmerja prijaviti v sistem socialnega zavaro-
vanja.

V Sloveniji se za prijavo na delovno mesto po navadi uporablja- 
ta predstavitveno pismo in življenjepis. Na splošno naj bi pri-
javno pismo morebitnega delodajalca spodbudilo, da si po-
drobneje ogleda vašo prijavo in vas povabi na razgovor. Vendar 
pa predstavitveno pismo ne sme vsebovati preveč informacij o 
izkušnjah in kvalifikacijah, saj so te navedene v življenjepisu.
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Delodajalci ponavadi želijo, da se jim prijave pošljejo nepo-
sredno. Nato jih pregledajo, stopijo v stik z osebami iz ožje-
ga izbora in jih povabijo na razgovor po e-pošti, telefonu ali 
navadni pošti. Včasih se lahko organizira sestanek med delo-
dajalcem in delavci na zavodu za zaposlovanje, zlasti če gre 
za slovenske delodajalce ali čezmejne prosilce (Italijane ali 
Avstrijce).

Razgovori so običajen del izbirnega postopka za vsa delov-
na mesta ne glede na zahtevano raven izobrazbe v Sloveniji. 
Na razgovoru se zaposlovalec najbolj osredotoči na izkušnje, 
motivacijo in medosebne socialne spretnosti. Zaposlovalec si 
želi ustvariti popolno podobo osebe, ki jo bo izbral, zato se 
precej uporabljajo psihološki in inteligenčni testi, preizkusi 
usposobljenosti in psihometrični testi, zlasti za delovna me-
sta, za katera je potrebna visoka raven izobrazbe. 

Čas od objave prostega delovnega mesta do dejanskega za-
četka zaposlitve je odvisen od delodajalca in roka za prijavo. 
Traja lahko od dva tedna (na nacionalni ravni), kadar je med 
datumom objave prostega delovnega mesta in rokom za pri-
javo vsaj 5 dni, do 6 tednov ali več na mednarodni ravni, kadar 
je rok za prijavo 30 dni ali več. Vsebina prijave naj bi čim bolj 
ustrezala zahtevam za delovno mesto. Prvi stik po navadi po-
teka po telefonu, e-pošti, običajni pošti ali faksu.

Vsebina življenjepisa je zelo odvisna od tega, kakšno je delov-
no mesto. V nadaljevanju je navedenih nekaj zadev, ki jih mora 
vsebovati:

Življenjepis ali curriculum vitae (CV) je osnovno tržno •	
orodje. Z življenjepisom se predstavite. Ko ga pišete, 
se poskušajte vživeti v delodajalčevo vlogo. Ali ste 
opaznejši od konkurence (drugih kandidatov) in ali bi 
se direktor hotel pogovoriti z vami o morebitni zaposli-
tvi? Med sestavljanjem življenjepisa si postavljajte taka 
vprašanja. 
Ustvarjanje mrež in razgovori so bistveni pri iskanju služ-•	
be, življenjepis je le prvi korak v tem postopku. Vendar 
pa je to tudi vaš prvi stik z morebitnimi delodajalci in 
vam lahko odpre njihova vrata. Če boste povabljeni na 
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razgovor, boste lahko pojasnili in razširili vsebino svoje-
ga življenjepisa. 
Življenjepis naj bo kratek, natančen in jasen ter naj pred-•	
stavi bistvena dejstva. Dolg naj bo največ dve strani ali 
raje eno stran formata A4. Prejšnje zaposlitve navedite v 
kronološkem redu. To velja tudi za del, ki obsega izobra-
ževanje in usposabljanje. 

Če se želite prijaviti na prosto delovno mesto, po navadi 
napišete predstavitveno pismo. Naj bo kratko, berljivo, jasno 
in strukturirano (uvod, jedro, zaključek). Vsebovati mora nasle-
dnje informacije: 

na vrhu pisma: vaši kontaktni podatki (ime in priimek, •	
datum rojstva, telefonska številka in e-naslov), ime in 
naslov delodajalca, datum;
v uvodu: pozdrav in predstavitev, na katero delovno •	
mesto se prijavljate, kje ste videli oglas, zakaj ste primer-
ni za to delo, kaj lahko ponudite delodajalcu;    
v jedru pisma: izobrazba, znanje jezikov, delovne izku-•	
šnje, posebna področja usposobljenosti, informacije o 
poklicni poti. Priložiti morate kopije potrdil o izobra-
ževanju in kvalifikacije ter imena oseb, ki vam lahko 
zagotovijo reference;
v zaključku: vljudnostni pozdrav, podpis in seznam •	
prilog.  

Na koncu pisma se po navadi navede, da kandidat prosi za  
razgovor.

Prijava se po navadi napiše v slovenščini, vendar jo lahko delav-
ci iz drugih držav napišejo tudi v tujem jeziku, najpogosteje v 
angleščini, nemščini ali italijanščini, zlasti za čezmejna delovna 
mesta. 

Vedno bolj se uporablja življenjepis Europass, ki je tudi najpo-
gostejši, če se na prosta mesta v Sloveniji prijavljate iz tujine. 

Delodajalci v Sloveniji zelo redko zahtevajo lastnoročno na-
pisano prijavo. Če delodajalec zahteva lastnoročno napisano 
prijavo, naj bo jasna, zgoščena in vsebuje vse zgoraj navedene 
elemente. Prijava naj bo kratka, neposredna in profesionalna. 
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Kaj je treba upoštevati pri telefonskih stikih: 
delodajalčevi kontaktni osebi pojasnite, zakaj kličete;•	
pripravite si vprašanja, ki jih želite postaviti delodajalcu; •	
pripravite se, da boste morali odgovarjati na deloda-•	
jalčeva vprašanja o poklicnih izkušnjah, sposobnostih, 
znanju in spretnostih; 
med telefonskim pogovorom bodite prijazni in spro-•	
ščeni; 
nujno predstavite svoje sporočilo. Zbrano poslušajte •	
pripombe osebe za stik. Zapišite si kratek povzetek 
pogovora ter ga zaključite z optimističnimi in spodbu-
dnimi besedami. 

Prijava na lastno pobudo:
Če natančno veste, kaj bi radi delali, imate posebna znanja in 
ste posebej usposobljeni za delo v določenem podjetju ali je 
v vašem poklicu preveč ljudi, zaradi česar ni objavljenih veliko 
prostih mest za vaš profil, je priporočljivo, da ne čakate na obja-
vo prostega delovnega mesta, ampak pošljete tako imenovano 
prijavo na lastno pobudo.To prijavo pošljite podjetjem, ki vas 
zanimajo in za katera si želite delati. 

Ker pisanje prijave na lastno pobudo ni lahko, navajamo nekaj 
predlogov:

„Že dolgo sem vaša stranka in mislim, da zelo dobro po-•	
znam vaše delovno področje. Zato se želim zaposliti v va-
šem podjetju.“
„Mogoče boste v bližnji prihodnosti potrebovali novega •	
sodelavca z mojimi izkušnjami in sposobnostmi. Naj se 
vam predstavim.“

Nato se predstavite in navedete svoje poklicno usposabljanje, 
delovne izkušnje, spretnosti, znanja, dosežke in znanje tujih je-
zikov. Podjetju morate pojasniti, zakaj se vam zdi, da bi imelo 
od vas koristi.

Prijave na lastno pobudo zaključite enako kot običajne prijave: 
„Z veseljem bi se odzval vašemu vabilu na razgovor.“

V skladu s slovensko delovno zakonodajo delodajalcem ni tre-
ba odgovoriti na prijave na lastno pobudo.
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Prosilčeve splošne priprave 
Prosilci morajo:

pripraviti seznam svojih dosežkov – univerzitetnih, •	
delovnih, družbenih ali domačih;
vedeti, s čim se ukvarja delodajalec, saj se pričakuje, da •	
bodo dobro seznanjeni s tem;
predstaviti svojo usposobljenost in praktične izkušnje, •	
ki so si jih pridobili na drugih delovnih mestih, da prepri-
čajo delodajalca o svojih spretnostih in znanjih;
opredeliti realne delovne ambicije;•	
biti sposobni jasno in učinkovito predstaviti vse zgoraj •	
navedene zadeve;
opredeliti ključen razvoj dogodkov, saj bodo te infor-•	
macije pomemben del zadnjega razgovora, zato morajo 
imeti prosilci podrobno in natančno oblikovana mne-
nja;
včasih morajo dokazati, da imajo v Sloveniji pravico do •	
bivanja in dela brez omejitev. 

Kandidati naj si pripravijo odgovore na vprašanja o srednje- 
in dolgoročnih poklicnih ciljih. Bistveno je imeti jasen načrt o 
lastnem razvoju. Nekateri slovenski zaposlovalci bodo hoteli, 
da jim poveste, kolikšno plačo pričakujete. V Sloveniji lahko 
pri prijavnem postopku pričakujete dva razgovora.

Kopije potrdil o končanem izobraževanju, pridobljenih certi-
fikatov ter potrdil o opravljenih tečajih in seminarjih je treba 
priložiti prijavi, če je to navedeno v oglasu kot obvezen po-
goj. Za nekatere poklice in dejavnosti so potrebna potrdila o 
istovetnosti, overjena pri notarju. Če to ni izrecno navedeno 
v oglasu, jih lahko priložite prostovoljno. Lahko tudi napi-
šete, da boste dokumente po potrebi poslali pozneje. Če so 
kandidati povabljeni na razgovor, je priporočljivo, da s sabo 
prinesejo izvirne dokumente. Pomembna so tudi dokazila o 
znanju jezikov in znanju dela z računalniki, dokumenti o de-
lovnih izkušnjah in dosežkih na tekmovanjih. Reference se 
pričakujejo. 
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Spletne prijave so vedno pogostejše, vendar jih ne upora-
bljajo vsi slovenski delodajalci. Agencija za zaposlovanje in 
nekateri delodajalci, ki objavijo prosta delovna mesta na 
spletu, omogočajo, da prijavni obrazec izpolnite na sple-
tu. Iskalci zaposlitve lahko svoj življenjepis objavijo tudi na 
spletni strani ZRSZ in tako obvestijo delodajalce, da so na  
voljo za zaposlitev. Delodajalec med več prijavljenimi kandi-
dati izbere najbolj kvalificiranega. Življenjepise drugih kan-
didatov lahko shrani v svojo zbirko podatkov za prihodnje 
potrebe po zapolnitvi prostih delovnih mest. Tako lahko de-
lodajalec spet stopi v stik z njimi.

Pred začetkom delovnega razmerja se z delodajalcem sklene 
pisna pogodba o zaposlitvi. Pogodbe o zaposlitvi se lahko 
sklenejo za nedoločen ali določen čas. Delodajalci morajo de-
lavce prijaviti v obvezni sistem pokojninskega, invalidskega 
in zdravstvenega zavarovanja ter zavarovanja za primer brez-
poselnosti v osmih dneh od začetka zaposlitve. Fotokopijo te 
prijave morajo tudi predložiti delavcu v 15 dneh od začetka 
dela.

Najkrajši rok za prijavo na nacionalni ravni je pet dni od 
datuma objave oglasa. Če delodajalci potrebujejo delav-
ce iz drugih držav članic EU/EGP, je rok za prijave običajno  
30 dni.

Delodajalci na podlagi prijavnih obrazcev izberejo ožji krog 
oseb, ki jih bodo povabili na razgovor. Za vsako podjetje napi-
šite nov prijavni obrazec, saj imajo ta različne zahteve za po-
samezna delovna mesta. Postopek prijave je lahko sestavljen 
iz več preizkusov, ki jim sledi razgovor. V delovni zakonodaji 
je določeno, da mora delodajalec poslati odgovor vsem pro-
silcem v osmih dneh od izbire najustreznejšega kandidata, 
vendar to v praksi ne drži vedno.
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Kako se pripraviti na razgovor2. 

Točnost – pomembno je, da prispete približno 5 do 10 minut 
pred razgovorom.
Ustrezna oblačila – iskalec naj izbere oblačila, ki ustrezajo de-
lovnemu mestu, na katerega se prijavlja.
Pozitivna in prijateljska komunikacija na razgovoru.
Dokumentacija – na razgovor prinesite izvirne dokumente, ka-
terih kopije ste poslali v prijavi.
Informacije – delodajalci zelo cenijo, da kandidati na razgovoru 
pokažejo znanje o podjetju.

V večjih podjetjih razgovore običajno vodi vodja kadrovske 
službe z vodjo oddelka, na katerem bo delavec zaposlen. V 
manjših podjetjih kandidate po navadi izpraša lastnik. Kadar 
delodajalec išče kandidate prek agencije za zaposlovanje, vodi 
razgovor na začetku postopka zaposlovanja strokovnjak s te 
agencije. Preizkusi se navadno opravljajo v skupinah, vodi pa 
jih psiholog in mogoče še kak strokovnjak iz kadrovske služ-
be. Razgovori so običajno osebni. Kadar je kandidatov več, se 
lahko na začetku organizira skupinski sestanek za predstavitev 
podjetja in delovnih mest. Sledijo osebni sestanki z vsakim 
kandidatom posebej. Ponavadi je delodajalcu dovolj en razgo-
vor, da se odloči glede kandidata, včasih pa za izbiro pravega 
kandidata potrebuje še dodaten razgovor ali dva. Razgovor na-
vadno traja približno 15 minut. Lahko pa traja tudi do pol ure. 

Jezikovna komunikacija:
ko vstopite v sobo, pozdravite izpraševalce; •	
predstavite se;•	
poskusite si zapomniti imena izpraševalcev;•	
pozorno poslušajte vprašanja in premislite, preden •	
odgovorite; 
ne govorite o osebnih težavah (družinskih težavah, •	
finančnem položaju itd.); 
izogibajte se besedam, ki izražajo negotovost: mogoče, •	
nisem prepričan, bom premislil itd.; 
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predstavite dobre izkušnje na delovnem mestu;•	
pokažite zanimanje za delovno mesto in podjetje;•	
nikoli ne govorite slabo o prejšnjih delodajalcih.•	

Nejezikovna komunikacija: 
pomembno je, da ste mirni in uravnoteženi; •	
če vam izpraševalci ponudijo roko, jo trdno stisnite (ne •	
preveč trdno);
ohranite stik z očmi, vendar ne strmite; •	
obrazna mimika naj bo prijazna in pozitivna; •	
sedite, ko vam ponudijo sedež; •	
opazujte izpraševalčevo govorico telesa; •	
ne pijte alkoholnih pijač in ne kadite, tudi če vam to •	
ponudijo (lahko sprejmete brezalkoholno pijačo); 
med razgovorom ne smete žvečiti;•	
na razgovoru ne nosite sončnih očal.  •	

Na osebnem razgovoru je najprej na vrsti predstavljanje. Sledi 
kratka predstavitev podjetja in delovnega mesta (če pred tem 
ni bilo skupinske predstavitve). Potem delodajalec kandidata 
zaprosi za dodatne informacije ali pojasnilo o informacijah, 
navedenih v prijavni dokumentaciji. V tej fazi lahko kandidat 
pokaže izvirne dokumente, katerih kopije je poslal v prijavi na 
delovno mesto. Na koncu razgovora lahko iskalec zaposlitve 
zastavi morebitna vprašanja. Izpraševalec po navadi konča raz-
govor tako, da kandidata obvesti, kako se bo nadaljeval posto-
pek zaposlovanja. 

Razgovori po navadi potekajo v poslovnem ozračju. Delodaja-
lec lahko postavi vsa spodaj navedena vprašanja, in to po nava-
di tudi stori. Celoten razgovor naj bi potekal v profesionalnem 
vzdušju, obe strani pa naj bi se vedli v skladu s tem. Kandidat 
mora odgovoriti samo na tista vprašanja, ki zadevajo usposo- 
bljenost za to delovno mesto. Prosilec mora poznati osnovne 
podatke o podjetju, zlasti njegovo glavno poslovno dejavnost. 
Zelo priporočljivo je, da si prosilci pred razgovorom ogledajo 
spletno stran podjetja.
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Najpogostejša vprašanja:
Ali imate podobne delovne izkušnje?•	
Opišite svojo izobrazbo. •	
Kakšno je bilo vaše prejšnje delovno mesto?•	
Kaj veste o našem podjetju?•	

Kočljiva vprašanja:
Povejte nam kaj o sebi.•	
Zakaj naj izmed vseh kandidatov izberemo prav vas?•	
Zakaj ste prava oseba na nas?•	
Opišite svojo(-e) slabost(-i).•	
Opišite svojo(-e) prednost(-i).•	
Ste izbrali pravo delo zase?•	
Zakaj bi radi zamenjali službo?•	
Imate kakšno vprašanje za nas?•	

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Delodajalec vam ponudi zaposlitev (pogodbo o zaposlitvi) 
in lahko se pogajate o delovnih pogojih. Če v vašem poklicu 
na trgu dela primanjkuje ljudi ali imate posebna znanja in 
spretnosti, imate boljše pogajalsko izhodišče. Čeprav imajo 
podjetja svojo sistematizacijo funkcij, se lahko pogajate za 
plačo za nekatere položaje. Nepisano pravilo je, da mora na 
razgovoru prvi omeniti vprašanje plače delodajalec in ne is-
kalec zaposlitve. Potem lahko poveste razpon plače (najnižji 
in najvišji znesek), ki bi vam ustrezal. 

Plačilo za delo, opravljeno na podlagi pogodbe o zaposlitvi, 
je sestavljeno iz dejanske plače in drugih možnih vrst plačila, 
če so določeni v kolektivnem sporazumu. Plača je sestavlje-
na iz osnovne plače, plačila za uspešnost in dodatnih plačil. 
Plačilo je izraženo v mesečnem znesku. Plačilo letnega do-
pusta in letni bonusi so vključeni v navedeno plačilo.

Kandidat mora pred razgovorom preveriti naslov delodajalca. 
Zelo pomembno je, da prispete pravočasno. Če zamudite, bo-



189

ste naredili zelo slab vtis na delodajalca. Večina delodajalcev 
ni pripravljena zaposliti kandidata, ki zamudi na sestanek. Zato 
upoštevajte, da si morate vzeti dovolj časa za nepričakovane 
zastoje. Po drugi strani pa ne pridite več kot 5 do 10 minut prej. 
To je dovolj časa, da se boste lahko zbrali in si ustvarili osnovni 
vtis o podjetju. 
                             
Udeležbe na razgovoru vam ni treba potrditi, če to ni navedeno 
v vabilu. Če se razgovora ne morete udeležiti na dan ali uro, ki 
sta navedena v vabilu, lahko pokličete in se opravičite. Z vami 
se bodo dogovorili za nov sestanek. Ni pa priporočljivo odložiti 
sestanka več kot enkrat.

Večina razgovorov v Sloveniji je osebnih. Nekateri delodajalci 
lahko izberejo morebitne zaposlene tudi z uporabo novih ko-
munikacijskih tehnologij.

Ali potrebujete reference?4. 

Reference lahko dobite od prejšnjega delodajalca, univerzi-
tetnega profesorja ali predavatelja ali mentorja s poklicnega 
usposabljanja. Sorodniki vam ne morejo dati referenc. Osebe, 
ki vam zagotavljajo reference, vam napišejo priporočilno pi-
smo ali dajo svoje podatke, da jih lahko morebitni delodajalci 
pokličejo in vprašajo, kaj si mislijo o vas.

Pri prijavi na delovno mesto v Sloveniji morate predložiti življe-
njepis. Priložiti morate kopije potrdil o izobraževanju in kvali-
fikacije ter reference. Priporočilna pisma niso obvezna, so pa 
zaželena in lahko zelo koristna.

Kadar je za delovno mesto potrebno potrdilo o nekaznovano-
sti, je to navedeno v opisu prostega delovnega meta. Po navadi 
je treba imeti potrdilo o nekaznovanosti za delovna mesta v 
vladi, javni upravi, policiji, vojski in varnostnih službah.
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Kako narediti dober vtis5. 

Za razgovor izberite poslovna oblačila (ustrezna oblačila za 
delovno mesto, na katerega se prijavljate), saj je prvi vtis zelo 
pomemben. Poleg tega je zelo pomembno, da so vaša oblačila 
urejena in čista. Čevlji naj bodo dobro ohranjeni, pričeska ure-
jena. Ne pretiravajte z ličili in nakitom. Ne pozabite, da z ureje-
no in ustrezno obleko pokažete spoštovanje do ljudi, s katerimi 
se boste sestali.

Delodajalci kandidatom ponavadi povejo, da jih bodo obvestili 
o svoji odločitvi. Po razgovoru si takoj naredite zapiske, da ne 
pozabite pomembnih podrobnosti. Tako boste lahko ocenili 
razgovor in izboljšali svoje komunikacijske spretnosti. 

Izpraševalcu lahko pošljete zahvalno pismo. Pismo naj bo krat-
ko, v njem pa znova poudarite svoje zanimanje za to delovno 
mesto in zaupanje v svoje kvalifikacije. Če vam delodajalec na 
razgovoru pove, da se bo odločil v enem tednu, ga lahko pokli-
čete šele čez en teden. Ni v navadi, da bi se kandidat po razgo-
voru sestal z delodajalcem zaradi ovrednotenja. 

Bodite izvirni in iskreni. Ne prekinjajte izpraševalca med govor-
jenjem. Ne zamudite na razgovor. Pred razgovorom izključite 
mobilni telefon. Nikoli ne lažite o sebi (o spretnostih, znanjih, 
kvalifikacijah, izkušnjah) in ne govorite slabih stvari o prejšnjih 
delodajalcih.
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slOvašKa

Uradni jezik  slovaški
Ureditev   parlamentarna republika
Površina   49 035 km²
Glavno mesto  Bratislava
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 421
številka   
Domenska končnica  .sk

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Iskalec zaposlitve predloži prijavo za delovno mesto, deloda-
jalec ga nato povabi na razgovor in mu po tem pove, ali je 
dobil službo. Dolžina postopka je odvisna od delodajalčevih 
potreb. Traja lahko najmanj dva tedna, lahko pa tudi mesec 
ali več.

Prvi stik poteka v skladu z navodili, ki jih delodajalec navede v 
zaposlitvenem oglasu. Upoštevajte jih.

Ne pošiljajte enake prijave različnim delodajalcem. Naslovite 
vsakega delodajalca posebej. Vsebina prijave, ki jo pošiljate 
po e-pošti, je enaka vsebini lastnoročno napisane prijave. V 

na Slovaškem
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navadi so prijave, napisane na osebni računalnik, v katerih is-
kalec pojasni, zakaj si želi delati v tem podjetju, ter jim priloži 
življenjepis, lahko pa tudi fotografijo in kopijo diplome. Pri 
stikih z delodajalcem bodite prijetni in prijazni.

Če je delovno mesto strokovno, se pričakuje strokovno zna-
nje s tega področja. V tem primeru lahko od vas zahtevajo, da 
opravljate preizkus spretnosti in znanj. Če ne gre za strokovno 
delovno mesto, boste morali pokazati pripravljenost za delo.

Postopek prijave se konča, ko se zaposlite ali prejmete obve-
stilo o zavrnitvi. Včasih vam lahko delodajalec to pove kar na 
razgovoru, večinoma pa vam bo poslal pismo z rezultati po-
stopka prijave. 

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Prvi vtis, ki ga naredi iskalec zaposlitve, je pomemben, vključno 
z videzom. Delodajalec mora ugotoviti, ali iskalca zaposlitev res 
zanima ter ali ima ustrezne poklicne spretnosti in znanja.

Delodajalci večinoma začnejo tako, da predstavijo podjetje in 
pojasnijo, kaj pričakujejo od novega delavca. Nato prosilce vpra-
šajo, zakaj bi radi to službo, ter jih zaprosijo, naj opišejo svoja 
znanja in spretnosti. Delodajalec lahko od prosilcev zahteva tudi, 
da opravijo preizkus ali izpolnijo obrazce. Na koncu razgovora 
lahko delodajalec kandidatom omogoči, da postavijo vprašanja. 
Vzdušje je zelo formalno in ne preveč sproščeno. Ne pozabite, da 
gre za formalen sestanek, zato pazite pri izbiri besed. Razgovor 
je večinoma posvečen temam, povezanim z delovnim mestom. 
Delodajalcev zasebne teme ne zanimajo preveč. Razmerje je naj-
več 80 % poklicnih tem in 20 % nepoklicnih.

Dobro je imeti čim več informacij, saj delodajalec tako vidi, da se 
kandidat zanima za to delovno mesto. Priporočljivo je, da veste 
vsaj, s čim se podjetje ukvarja.
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Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Iskalci zaposlitve po navadi nimajo veliko možnosti za poga-
janje glede pogodbe, saj jo delodajalec pripravi vnaprej, iska-
lec zaposlitve pa jo lahko samo sprejme ali zavrne. Včasih se 
lahko pogajate o plači. Najpogostejše neobvezne ugodnosti 
so na primer stanovanje, službeni avto in mobilni telefon. 

Včasih lahko od vas zahtevajo enodnevno poskusno delo. Ker 
to ni zakonito, ga lahko zavrnete, vendar vas lahko delodaja-
lec zaradi tega ne zaposli. To lahko razume kot nepripravlje-
nost na sodelovanje.

Ali potrebujete reference?4. 

Včasih jih potrebujete. Delodajalci jih lahko upoštevajo pri 
odločitvi. Reference dajejo v glavnem prejšnji delodajalci. 
Potrdijo čas zaposlitve, ocenijo delo iskalca zaposlitve in ga 
priporočijo drugemu delodajalcu. Potrebujete kopije spriče-
val. Včasih jih je treba priložiti prijavi, včasih pa je dovolj, da  
jih prinesete na razgovor. Potrdilo o nekaznovanosti potrebu-
jejo na primer učitelji in osebe, ki delajo z orožjem ali nevar-
nimi snovmi.

Kako narediti dober vtis5. 

Dober vtis je odvisen od delovnega mesta, na katero se prosilec  
prijavlja. Vedno morate biti urejeni, čisti in okusno oblečeni. Če 
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gre za intelektualno delovno mesto, morate nositi obleko (moški 
in ženske). Nakit je sprejemljiv, vendar ne pretiravajte in se ome-
jite na nekaj kosov. 
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Uradni jezik  finski, švedski
Ureditev   predsedniška republika
Površina   338 145 km²
Glavno mesto  Helsinki
Denarna enota  EUR
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 358
številka   
Domenska končnica  .fi/.ax

FinsKa

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Ponavadi so najpogostejši naslednji koraki: 
(i) objava zaposlitvenega oglasa na spletni strani urada za 
delo, na zasebnem zaposlitvenem portalu ali v časopisu (de-
lodajalec); 
(ii) prijava na prosto delovno mesto (delavec); 
(iii) ožji izbor treh do desetih najboljših kandidatov za razgo-
vor (delodajalec); 
(iv) izbor najboljšega kandidata za prosto delovno mesto in 
pošiljanje pisma/e-sporočila o rezultatih postopka vsem pro-
silcem (delodajalec).
Med postopkom prijave morata iskalec zaposlitve in deloda-
jalec upoštevati roke. 

na Finskem
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Po prejemu prijav delodajalec povabi najprimernejše kandi-
date na razgovor, po navadi v tednu ali dveh po izteku roka. 
Delodajalec vam predlaga datum razgovora, o katerem se do-
govorita. Ko delodajalec opravi razgovor s tremi do desetimi 
najustreznejšimi prosilci, lahko sprejme odločitev. Če je ne 
sprejme, bo opravljenih več razgovorov ali preizkusov uspo-
sobljenosti. Ko se delodajalec odloči, o rezultatu po navadi 
pisno obvesti vse prosilce. 

Čas od objave prostega delovnega mesta do začetka zapo-
slitve je zelo odvisen od delodajalca in delovnega mesta. Pri 
mednarodnem zaposlovanju pričakujte, da od objave zapo-
slitvenega oglasa do prvega delovnega dne mine več časa. 

Prijavo morate natančno izpolniti; če ne bo popolna, je morda 
ne bodo upoštevali. Delodajalec lahko prejme več sto prijav, 
zato poskusite pozitivno izstopati. Predstavitveno pismo naj 
ne bo daljše od ene strani. V pismu na kratko opišite, zakaj ste 
najustreznejši kandidat za prosto delovno mesto. Navedite 
eno ali dve osebi, ki vam lahko zagotovita reference, in njune 
kontaktne podatke; delodajalec ju bo mogoče poklical in se 
pozanimal, kakšen delavec ste. Podpišite se. 

Prijavi priložite svoj življenjepis. Ne pozabite ga posodobiti. 
V življenjepisu navedite svoje izkušnje itd. v obratnem kro-
nološkem redu, najprej torej najnovejšo zaposlitev in izobra-
ževanje/usposabljanje, najstarejše informacije pa na koncu. 
Življenjepis ne sme biti daljši od dveh strani formata A 4. Pri-
ložite svojo fotografijo, zlasti če iščete službo v storitvenem 
sektorju.

Če se boste prijavili po telefonu, se pred klicem pripravite. 
Dobro razmislite, zakaj se prijavljate na to delovno mesto in 
zakaj naj bi vas izbrali, ter obiščite spletno stran podjetja, da 
izveste več o njihovih dejavnostih. Govorite razločno in bodi-
te čim bolj mirni. 

Preden podjetje zaprosite za službo na lastno pobudo, si 
oglejte njihovo spletno stran ter ugotovite, kakšne poklicne 
priložnosti vam ponujajo in kako po navadi zaposlujejo nove 
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delavce. Če ima delodajalec elektronski prijavni obrazec za 
prijave na lastno pobudo, ga uporabite. Če ga nima, mu lahko 
pošljete e-sporočilo ali telefonirate. Če prvi stik s podjetjem 
vzpostavite po e-pošti, morate po približno enem tednu po-
klicati in se pozanimati, ali so odgovorni ljudje za zaposlova-
nje prejeli vašo prijavo in ali so jo že obravnavali. 

Kako se pripraviti na razgovor2. 

Delodajalec pričakuje, da mu boste poslali vse dokumente, na-
vedene v zaposlitvenem oglasu. Nepopolne prijave se po navadi 
ne upoštevajo. Nekateri delodajalci pričakujejo, da se bodo pro-
silci pred pošiljanjem prijave pozanimali o dodatnih podrobno-
stih po telefonu ali e-pošti. To se jim zdi znak, da se res zanimajo 
za to delovno mesto. Vendar pa nekateri delodajalci nimajo časa, 
da bi odgovarjali na klice ali e-pošto, zato od prosilcev ne priča-
kujejo, da bodo navezali stik. 

Prijavi priložite kopije ustreznih potrdil o izobraževanju in delu, 
če se zahtevajo. Izvirna potrdila prinesite na razgovor. 

Natančno preučite zaposlitveni oglas, iz katerega lahko izveste, 
kako poteka zaposlitveni postopek. Če to ni navedeno, vas o na-
daljnjem postopku po navadi obvestijo na razgovoru. Če vas ne 
povabijo na razgovor, lahko stopite v stik z delodajalcem pribli-
žno dva tedna po izteku roka iz zaposlitvenega oglasa. 

Na splošno se lahko na vsako prosto delovno mesto prijavi 
več deset ali celo več sto prosilcev. Zato delodajalci pogosto 
nimajo časa, da bi navezali stik s prosilci, in jim ni všeč, da 
jih kandidati kar naprej kličejo. V takih primerih počakajte, 
da se vam oglasi delodajalec. Vendar pa se nekatera delovna 
mesta zelo hitro zapolnijo in jih pogosto ponudijo prvemu 
ustreznemu kandidatu.Predvsem v manjših podjetjih včasih 
nimajo dovolj osebja, da bi objavili prosto delovno mesto, 
preučili prijave, organizirali razgovore itd. Zato je koristno, da 
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navežete stik neposredno z delodajalcem in ga zaprosite za 
zaposlitev na lastno pobudo. 

Pred razgovorom se pozanimajte o delodajalcu, tako da na pri-
mer obiščete spletno stran podjetja. Po možnosti si prej pripra-
vite nekaj vprašanj o prostem delovnem mestu in podjetju – s 
tem pokažete, da se res zanimate za zaposlitev. Ne pozabite, 
zakaj se prijavljate na to delovno mesto in katere so vaše pred-
nosti. S seboj prinesite najnovejša in najpomembnejša potrdila 
o delu in izobraževanju ter življenjepis.

Delodajalec je po navadi pozoren na vaš splošni videz in vede-
nje, zato nosite čista, klasična oblačila in bodite olikani. Delo-
dajalec vodi razgovor in postavlja vprašanja. Po navadi sta na 
razgovoru vsaj dve osebi iz podjetja, da lahko bolj objektivno 
ocenita kandidate. Sestanek običajno traja od pol ure do eno 
uro. Med razgovorom bodite mirni in govorite razločno. Pouda-
rite svoje dosežke, vendar ne bodite preveč bahavi. Pomembno 
je, da pokažete zanimanje za delovno mesto, tako da ste dejav-
ni, pozorno poslušate in delodajalca vprašate za razlago, če česa 
ne razumete. Ne pozabite na stik z očmi. Vendar pa izpraševalcu 
ne skačite v besedo. Na sestanku lahko sprejmete ponujeno pi-
jačo (kavo), sami pa delodajalcu ne ponujajte ničesar. Predvsem 
bodite iskreni in ne kritizirajte prejšnjih delodajalcev.

Točnost je res zelo pomembna; pričakuje se, da boste na se-
stanek prišli pravočasno. Razgovor se po navadi začne tako, da 
se vsi rokujejo. Delodajalec nato predstavi delovno mesto in 
podjetje. Prvi vtis je pomemben, zato se razločno predstavite in 
vsakega poglejte v oči. Pred vprašanji se od vas običajno priča-
kuje, da poveste kaj o sebi – zakaj ste se prijavili na to delovno 
mesto in zakaj bi vas morali po vašem mnenju izbrati. Ob koncu 
razgovora lahko postavite vprašanja, na katera še niste dobili 
odgovora.

Na Finskem razgovori po navadi potekajo tekoče in v sprošče-
nem ozračju. Vendar naj vas ne presenetijo trenutki tišine, med-
tem ko si izpraševalci morda delajo zapiske.
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Če od vas zahtevajo opravljanje psihološkega testa ali preizkusa 
usposobljenosti, je to dober znak, saj pomeni, da ste med naj-
boljšimi kandidati. Na te preizkuse se nima smisla preveč pripra-
vljati; najbolje je, da se dobro naspite in ste iskreni. Ne pretvar-
jajte se, da ste drugačni, kot ste.

Za delodajalca je pomembno, da ugotovi, kakšna poklicna 
znanja in sposobnosti imate ter kakšne delovne izkušnje ste 
si pridobili. Vendar pa ga zanima tudi vaša osebnost, katere so 
vaše prednosti in slabosti, kako bi vas kot delavca opisal prej-
šnji delodajalec. Verjetno boste morali odgovoriti na to, kako 
prenašate stres in skrajne roke ali kako se odzivate v težavnih 
okoliščinah.

Eno prvih delodajalčevih vprašanj bo o vaši motivaciji; zakaj ste 
se prijavili na to delovno mesto in zakaj bi vas morali izbrati. Pri-
pravite si jasen odgovor glede motivacije za to delo ter naštejte 
najpomembnejše poklicne in osebne prednosti.

Določbe proti diskriminaciji, ki jih je treba izpolnjevati na po-
dročju dela, so del zakona proti diskriminaciji in zakonodaje o 
zaposlitvi v javnem sektorju. Poleg tega so določbe o enakosti 
spolov predpisane v zakonu o enakosti moških in žensk („Za-
kon o enakosti“). Diskriminacija pri zaposlitvenih oglasih, izbiri 
delavcev ali pogodbi o zaposlitvi se kaznuje kot diskriminacija 
pri delu. Zakon proti diskriminaciji prepoveduje diskriminacijo 
zaradi starosti, narodnostnega ali nacionalnega porekla, naci-
onalnosti, jezika, veroizpovedi, političnega prepričanja, zdra-
vstvenega stanja, invalidnosti, spolne usmerjenosti ali drugih 
osebnih lastnosti.

Prosilcu po navadi ni treba odgovarjati na vprašanja glede ver-
skih ali političnih prepričanj, bolezni, nosečnosti, načrtovanja 
družine ali dejavnosti v sindikatih. Delodajalci se lahko natančno 
pozanimajo glede zdravja, če je dobro zdravstveno stanje nujno 
za opravljanje zahtevanih nalog na tem delovnem mestu.

Da na razgovoru napravite dober vtis, si prej poglejte spletno 
stran podjetja in si zapomnite osnovne podatke o podjetju.
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Najpogostejša vprašanja na razgovoru so:
Opišite se v nekaj stavkih.•	
Zakaj ste se prijavili na to delovno mesto?•	
Zakaj menite, da ste najustreznejši kandidat za to delov-•	
no mesto?
Naštejte tri svoje prednosti in slabosti.•	
Kaj pričakujte od tega delovnega mesta?•	
Kaj veste o podjetju in njegovih proizvodih?•	
Kakšno je vaše trenutno delovno mesto?•	
Kakšne so vaše družinske razmere?•	
Kako prenašate pritiske?•	
Radi delate v skupini; lahko delate samostojno?•	
Kakšne načrte imate za prihodnost in kako jih namera-•	
vate doseči?

Na koncu razgovora vas delodajalec ponavadi obvesti o postop-
ku in vam pove, kdaj lahko pričakujete rezultate/nadaljevanje 
postopka. Če se vam delodajalec ne oglasi po tednu ali dveh, se 
lahko o rezultatih pozanimate po telefonu ali e-pošti. Če niste 
izbrani, lahko stopite v stik z delodajalcem ter ga zaprosite za 
povratne informacije o razgovoru in prijavi.

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Na Finskem pogodbe temeljijo na kolektivnih pogodbah. Sko-
raj vsa področja imajo svoje kolektivne pogodbe. Vendar pa se 
lahko na številnih področjih pogajate o plači. Če za delovno 
mesto plača ni določena, prosilca po navadi zaprosijo, naj v pri-
javi navede svoja pričakovanja. 

Če se o plači lahko pogajate, je to torej navedeno v zaposlitve-
nem oglasu. Plačilo je po navadi izraženo v urni ali mesečni po-
stavki. Plačilo letnega dopusta temelji na zakonskih zahtevah. 
Na nekaterih področjih ali v nekaterih podjetjih (zlasti na vod-
stvenih položajih) se lahko pogajate o letnih bonusih. Ti bonusi 
so običajno povezani z delovno uspešnostjo.
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Dodatne ugodnosti, ki so na Finskem zelo pogoste, so boni za 
prehrano, šport (lahko uporabljate številne športne objekte po 
nižji ceni) in varovanje zdravja pri delu. V nekaterih podjetjih so 
precej običajni tudi službeni avti. O nekaterih dodatkih se lah-
ko pogajate. Posvetujte se z novim nadrejenim, ki vam lahko 
pove, s kom se morate pogajati o teh dodatnih ugodnostih.

Na začetku zaposlitvene pogodbe se lahko dogovorite za po-
skusno dobo. Ta doba ne sme trajati več kot štiri mesece. Med 
poskusno dobo lahko katera koli stran takoj prekine pogodbo 
brez odpovednega roka. Če delodajalec za delavca organizira 
posebno delovno usposabljanje, lahko poskusna dobra traja 
največ šest mesecev. 

Po koncu postopka prijave vsi prosilci po navadi prejmejo ob-
vestilo o rezultatih po pošti ali e-pošti.

Ali potrebujete reference?4. 

Navadno vam reference zagotovijo prejšnji delodajalci, če ste 
študent ali diplomant, pa vam jih lahko da tudi učitelj, na pri-
mer mentor diplomske naloge. Preden v prijavi/življenjepisu 
navedete imena oseb, ki vam bodo dale reference, se morajo 
strinjati, da vas bodo priporočile. Reference se po navadi zah-
tevajo. V prijavi ali življenjepisu morate navesti nekaj oseb, s 
katerimi lahko delodajalec stopi v stik zaradi referenc. Neka-
teri delodajalci zahtevajo, da prosilci prijavi priložijo kopije 
priporočilnih pisem. Priporočilna pisma prinesite na razgovor, 
saj bi jih številni delodajalci radi podrobneje preučili. 

Kopije spričeval priložite prijavi samo, če je to navedeno v 
oglasu za prosto delovno mesto. Na razgovor prinesite izvir-
na spričevala, saj si jih bo delodajalec morda želel podrobneje 
ogledati. 

Za nekatera prosta delovna mesta potrebuje dokazilo, da 
nimate kazenske kartoteke. To je po navadi navedeno v za-
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poslitvenem oglasu. Potrebujejo ga recimo osebe, ki delajo 
z mladoletniki (če pogodba traja vsaj tri mesece), in pazniki v 
zaporih. To potrdilo o nekaznovanosti morajo predložiti samo 
iskalci zaposlitve, sprejeti na prosto delovno mesto. 

Kako narediti dober vtis5. 

Na Finskem je točnost obvezna za kandidata in delodajalca. 
Dobro je, da potrdite udeležbo na razgovoru; hkrati lahko 
preverite tudi čas in kraj. Če si želite to delo, ne smete manj-
kati na razgovoru, razen če zbolite. Tudi v tem primeru mo-
rate delodajalca čim prej obvestiti. Večina delodajalcev ima 
raje osebne razgovore, včasih pa se lahko opravijo tudi z vi-
deokonferenco.

Oblecite se okusno in primerno. Po navadi so dovolj elegan-
tna vsakdanja oblačila, vendar pa v poslovnem svetu moški  
po navadi nosijo obleke. Nadenite si preprost nakit za urejen 
videz.



203

šveDsKa

Uradni jezik  švedski
Ureditev   ustavna monarhija
Površina   449 964 km²
Glavno mesto  Stockholm
Denarna enota  švedska krona (SEK)
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 46
številka   
Domenska končnica  .se

 Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Iskanje zanimivih delodajalcev in prostih delovnih mest, ob-
javljenih na njihovih spletnih straneh, je običajen postopek 
iskanja zaposlitve. Ta postopek je značilen predvsem za in-
formacijski in finančni sektor ter druga strokovna področja. 
Javni zavod za zaposlovanje dejavneje sodeluje pri iskanju 
zaposlitve za manj kvalificirane poklice. Tesno sodeluje z 
agencijami za zaposlovanje na Švedskem, zaradi česar je 
na njegovi spletni strani objavljenih zelo veliko prostih de- 
lovnih mest www.arbetsformedlingen.se To je največja 
spletna stran za zaposlitvene oglase na Švedskem.

na Švedskem
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O delodajalcu zberite dodatne podatke, ki jih po navadi naj-
dete na spletni strani podjetja. Običajno lahko pri kontaktni 
osebi pridobite več informacij o prostem delovnem mestu.

Informacije o plačah lahko na Švedskem po navadi dobite 
pri predstavnikih sindikatov. 

Na podjetje pošljite prijavo po e-pošti ali običajni pošti. Pre-
berite navodila v oglasu. Včasih morate uporabiti poseben 
elektronski obrazec, ki ga izpolnite kar na računalniku.

Od objave prostega delovnega mesta do začetka zaposlitve 
lahko mine en teden ali več tednov. V nekaterih sektorjih, 
na primer storitvenem sektorju in hotelirstvu/gostinstvu, je 
postopek precej krajši.

Pomembno je, da oglas natančno preberete in se držite na-
vodil. Na Švedskem je zelo pogosto pošiljanje elektronskih 
prijav. Računalniki so na voljo v vseh javnih zavodih za zapo-
slovanje in v knjižnicah, dostop do interneta ima tudi veliko 
lokalov.

Pri vseh pisnih prijavah je pomembno, da informacije pove-
žete z delovnim mestom, na katerega se prijavljate. Napišite 
kratko in zanimivo prijavo, ki naj bo prilagojena zahtevam 
iz oglasa. Lastnoročno napisane prijave se na Švedskem 
ne uporabljajo. Prijave naj bodo kratke in jedrnate: 1 stran 
(predstavitveno pismo) in 1–2 strani (življenjepis) – skupaj 
torej 2–3 strani.

Seveda morate biti vljudni pri telefonskih stikih, vendar je v 
navadi precej neformalen odnos. Na Švedskem med pogo- 
vorom ne uporabljamo nazivov. Vedno pogostejše so tudi 
prijave na lastno pobudo. 

Prijava naj bo kratka, jasna in informativna. Ni v navadi, da 
bi prijavi prilagali dokumente. Predložite jih na zahtevo. Pro-
silec naj bo pripravljen poklicati delodajalca in preveriti, ali 
je prejel prijavo.
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Kako se pripraviti na razgovor2. 

Razgovor vedno vodi delodajalec. Na razgovoru sodeluje ena 
oseba ali dve, pogosto pa tudi predstavnik sindikata. Sesta-
nek navadno traja uro in pol. Lahko vas povabijo še na drugi 
razgovor. Govorica telesa je pomembna, da delodajalci vidijo, 
kako se znajdete v takih okoliščinah. Pomembno je tudi, kako 
dobro prosilec ustreza tudi neformalnim zahtevanim kvalifi-
kacijam. Ponavadi lahko sprejmete skodelico kave.

Na prvem razgovoru se pozanimajte, kako je videti običajen 
delovni dan, kdaj vas bodo obvestili o morebitni zaposlitvi, 
kdaj se zaposlitev začne in ali imajo uvajalni program. 

Ponavadi vas na začetku razgovora zaprosijo, da se pred-
stavite (bodite kratki) in poveste, zakaj ste se prijavili na to 
delovno mesto in kaj veste o podjetju. Bodite sproščeni,  
vendar pozorni. 

Razmerje med nepoklicnimi in poklicnimi temami na razgo-
voru je odvisno od tega, na kakšno in kako strokovno delov-
no mesto se prijavljate. Razgovor je pogosto razdeljen na 
dva dela, ki sta posvečena različnim zadevam.

Uporabljajo se zakoni proti diskriminaciji (zaradi spola, vero-
izpovedi, narodnosti, invalidnosti). Sami se odločite, ali bo-
ste na razgovoru odgovarjali na taka vprašanja. Vprašanja, ki 
niso pomembna za zaposlitev (vaša starost, ali imate otroke, 
vaše poreklo), so zasebna.

Pogosta vprašanja so: 
Se zlahka naučite novih stvari? •	
Kako se odzovete, kadar vas kdo kritizira? •	
Ali ste dobri pri reševanju problemov? •	
Kako se lotite reševanja problemov? •	
Na kaj ste ponosni?•	
Mi lahko opišete nekaj, kar ste naredili zares dobro?•	
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Kaj boste po pričakovanjih delali čez pet let? •	
Kakšen mora biti dober sodelavec? •	
Mi lahko opišete kakšno napako, ki ste jo kdaj naredili, in •	
kaj ste se iz tega naučili?
Kako bi vas opisali vaši prijatelji?•	
Kako bi vas opisal vaš šef? •	
Kako delujete v skupini? •	
Katere so vaše prednosti in slabosti? •	
Kako prenašate stresne okoliščine? •	
Zakaj bi vas morali zaposliti?•	

Kočljiva vprašanja: vprašanja o plači.

Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Več možnosti za pogajanja o plači imate pri bolj strokovnih 
zaposlitvah. Na Švedskem je večina pogojev zaposlovanja 
urejena s kolektivnimi pogodbami, kar pomeni, da za oseb-
na pogajanja ni veliko prostora, vsaj ne za manj kvalificirana 
delovna mesta. O plači se lahko pogajate, vendar ne boste 
dosegli velikega odstopanja od delodajalčevega predloga. 
Najpogostejša je mesečna plača. Plačilo letnega dopusta je 
po navadi vključeno v navedeno plačo. Pri zaposlitvi na vod-
stvenem položaju se lahko pogajate glede neobveznih ugo-
dnosti. O tem se ponavadi pogovarjate z osebjem iz kadro-
vske službe.

Od vas lahko zahtevajo enodnevno poskusno delo, vendar pa 
imate pravico do plačila zanj.

Postopek prijave je končan, ko se podpiše pogodba.
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Ali potrebujete reference?4. 

Reference najpogosteje dajejo prejšnji delodajalci. Oseba, ki 
vam zagotavlja reference, podpre vašo prijavo ter opiše vas in 
vaše delovne sposobnosti.

Če delodajalec zahteva kopijo diplome, jo prinesite na raz-
govor.

Ali potrebujete priporočilna pisma? Vam lahko koristijo? Da. 
Za vladna delovna mesta ali delo z otroki je potrebno potrdilo 
o nekaznovanosti. Če ga boste potrebovali, bo to navedeno v 
oglasu ali vas bo o tem obvestil delodajalec.

Kako narediti dober vtis5. 

Na Švedskem morate na razgovor priti pravočasno. Če se raz-
govora ne morete udeležiti, morate delodajalca o tem čim prej 
obvestiti in ga zaprositi za nov sestanek. Razgovori na razdaljo 
(videokonference, SKYPE itd.) se ne uporabljajo prav pogosto, 
vendar se lahko vedno pozanimate, ali so mogoči.

Za večino delovnih mest se ne oblecite preveč formalno. Se-
veda pa je odvisno od tega, na kakšno delovno mesto se pri-
javljate. 

Po razgovoru lahko vedno stopite v stik z delodajalcem in se 
pozanimate o nadaljnjem postopku prijave. Če službe niste do-
bili, se lahko vedno pozanimate o razlogih.

Ne omenjate plače na začetku postopka prijave. Počakajte, da 
najprej to temo omeni delodajalec.
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zDruženO  
KraljestvO

Uradni jezik  angleški
Ureditev   ustavna monarhija
Površina   244 820 km²
Glavno mesto  London
Denarna enota  britanski funt
Članica EU ali EGP  EU
Mednarodna klicna  + 44
številka   
Domenska končnica  .uk

Običajni postopki prijave na delovno mesto1. 

Osebi za stik, navedeni v oglasu, pošljite e-pošto ali ji tele-
fonirajte; zaprosite jo za prijavni obrazec, prijavni obrazec 
izpolnite in predložite do roka; če je prijava uspešna, boste 
prejeli vabilo na razgovor; razgovor traja od 30 do 40 minut, 
po razgovorih prejmete ponudbo za zaposlitev ali pismo, da 
niste bili sprejeti.

Večina prosilcev prejme elektronsko različico prijavnega 
obrazca, ki ga izpolnijo in vrnejo po e-pošti. Prvi stik je odgo-
vor na zaposlitveni oglas, in sicer zaprosite za prijavni obrazec 
po e-pošti ali telefonu. Natančno upoštevajte navodila za pri-
javo in prvega stika ne izkoristite za predstavitev, če tega ne 

v Združenem kraljestvu
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zahtevajo. Pazite, da shranite končno različico in jo pošljete v 
ustreznem formatu. 

Navedite referenčno(-e) številko(-e), ki jo (jih) je zagotovil 
zaposlovalec/delodajalec. Natančno upoštevajte navodila 
in se držite omejitve števila besed, če je določena. Še enkrat 
skrbno preberite obrazec in ga natisnite, da preverite obliko. 
Pri pregledovanju obrazca po možnosti uporabite črkovalnik 
za britansko in ne ameriško angleščino. Bodite pozorni na 
slovnične in stavčne strukture, ki jih je črkovalnik morda spre-
gledal. Prosite prijatelja ali družinskega člana, ki je res vešč 
angleščine, naj vam pregleda obrazec. Pisnim prijavam se raje 
izognite, če je na voljo elektronska različica. Osnutke posame-
znih odgovorov si najprej zapišite na poseben list in jih vpišite 
v obrazec, šele ko ste zadovoljni z zadnjo različico. Grafološka 
analiza pisnih prijav se v Združenem kraljestvu uporablja zelo 
redko, zato oblika pisave ni pomembna, dokler je obrazec či-
tljiv ter ne vsebuje prečrtanih stavkov in napak. 

Zaposlovalcu/delodajalcu lahko telefonirate, samo če to zah-
teva. Govorite počasi in razločno. Pogovor naj bo kratek in 
jedrnat. Kadar kličete, se izognite hrupnemu ozadju, upošte-
vajte primeren čas (preverite časovno razliko) in poskrbite za 
dober signal (če kličete z mobilnega telefona). Pred tem pre-
verite podjetje, v katerem bi se radi zaposlili, in se prepričajte, 
ali imate spretnosti, znanja in izkušnje, ki jih delodajalec išče. 

Predstavitveno pismo naj bo kratko (1 stran formata A 4), v 
njem pa se držite dejstev. V prvem odstavku navedite, zakaj 
jim pišete; v drugem odstavku opišite ustrezne spretnosti, 
znanja in izkušnje, ki jih imate; v tretjem odstavku navedite, 
kdaj se lahko udeležite razgovora, in vse druge pomembne 
podatke o trenutnih obveznostih; končajte s kratkim stav-
kom, da se jim že vnaprej zahvaljujete za odgovor. Postopek 
izbire traja teden ali dva. Razgovori se organizirajo v dveh 
tednih po pisnem obveščanju prosilcev, da so bili izbrani za 
razgovor. Postopek izbire in zaposlovanja traja približno en 
mesec. Od objave prostega delovnega mesta do dejanskega 
začetka zaposlitve uspešnega kandidata lahko mine od štiri 
do šest tednov.
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Kako se pripraviti na razgovor2. 

Zaposlovalci od prosilcev pričakujejo, da natančno upošte-
vajo navodila in so pripravljeni v kratkem priti na razgovor. 
Prosilci morajo biti motivirani in toliko obvladati angleščino, 
da lahko učinkovito komunicirajo (razen za nekatera nekvali-
ficirana dela, na primer obiranje sadja, za katera se razgovor 
lahko opravi v prosilčevem maternem jeziku, zlasti če poteka 
v njegovi domovini). Prosilci morajo biti vljudni, točni, urejeni 
in se morajo znati jasno izražati.

Delodajalci in zaposlovalci morajo po zakonu preveriti istove-
tnost vseh prosilcev, preden jim ponudijo zaposlitev. Prosilec 
mora na razgovor prinesti izvirni potni list ali osebno izka-
znico, da dokaže, da je državljan ali družinski član državljana 
Evropskega gospodarskega prostora (ali Švice).

Delodajalci in zaposlovalci prosilcem po navadi sporočijo, ali 
je bila njihova prijava uspešna. To lahko sporočijo po e-pošti 
ali telefonu, najpogosteje pa pisno v enem do treh tednih po 
izteku roka za prijavo.

Predpisi, ki se uporabljajo za postopke prijave, so zajeti v za-
konih proti diskriminaciji zaradi spola, rase, invalidnosti, spol-
ne usmerjenosti ali starosti. Delodajalci morajo prosilce pre-
sojati na podlagi dosežkov in ne porekla ter vsem zagotoviti 
enake možnosti. Prosilci se morajo držati naslednjih bistvenih 
(nepisanih) pravil: biti morajo profesionalni, vljudni, iskreni, 
urejeni, motivirani in točni. 

Delodajalec bo hotel dokaze, da je prosilec usposobljen za 
delo. Pomembni dejavniki so tudi točnost, predstavitev in 
motivacija. Razgovor po navadi vodi vodja oddelka, na kate-
rem je prosto delovno mesto, ali predstavnik kadrovske služ-
be. Razgovore navadno opravljata dva ali trije člani komisije. 
Običajno se opravi en krog razgovorov, včasih z dodatnim 
preizkusom prosilčevih tehničnih spretnosti in spretnosti 
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reševanja problemov. Razgovor navadno traja največ 30–40  
minut. Preizkusi trajajo največ 20–30 minut. Prosilčev videz, 
nastop in pozornost se ne ocenjujejo, vendar bodo naredi-
li vtis na člane komisije, zato so pomembni. Lahko se sme-
hljate, vendar naj stik ostane na profesionalni ravni. Na vsa 
vprašanja je treba odgovoriti čim bolj izčrpno in jasno. Če 
prosilec ne razume vprašanja, naj zaprosi, da mu ga pono-
vijo ali pojasnijo. Prosilec mora navsezadnje dokazati, da je 
primeren za to delovno mesto, zato so pomembne dobre 
komunikacijske spretnosti. Lahko sprejmete kozarec vode 
ali zaprosite zanj, ne smete pa ničesar ponujati, zlasti ne ci-
garet, saj je kajenje v zaprtih javnih prostorih in na delov-
nem mestu prepovedano. 

Prosilčeva vprašanja pridejo na vrsto na koncu razgovora – iz-
praševalec vas bo vprašal, ali imate kakšno vprašanje. Postavi-
te lahko kakršno koli vprašanje v zvezi z delovnim mestom, če 
je res pomembno. Najbolje pa je, da število vprašanj omejite 
in se izognete razpravljanju o plači. Ne izmišljajte si vprašanj, 
če jih nimate – ni vam jih treba postaviti. Prosilec sedi naspro-
ti članom komisije, ki sedijo za mizo, ali pa vsi skupaj sedijo 
za mizo. Ozračje je formalno, vendar prijateljsko. Kandidat naj 
bo pozoren, aktiven in pozitivno razpoložen glede prijave. 
Čim bolj naj se sprosti ter odgovarja na vprašanja samozave-
stno in čim bolj izčrpno. Ker je poudarek na usposobljenosti 
in skladnosti s profilom za to delovno mesto, se nepoklicne 
teme obravnavajo zelo malo, če se sploh. Vendar pa lahko 
omenite prostovoljno delo ali delo za dobrodelne ustanove. 
Motivacija naj bo jasna iz prijavnega obrazca ali odgovorov 
na vprašanja izpraševalcev. Če ne vprašajo, vam ni treba pose-
bej povedati, zakaj ste se prijavili. Ni vam treba govoriti o tem, 
kaj vas zanima v prostem času, če tega ne uporabite pri odgo-
voru na eno od vprašanj kot dokaz, da ste sposobni opraviti 
kakšno nalogo. 

Delodajalci ne smejo diskriminirati prosilcev zaradi spola, 
rase, invalidnosti, veroizpovedi, spolne usmerjenosti ali staro-
sti. Poskusite odgovoriti na vsa vprašanja. Postavili vam bodo 
samo vprašanja o vaši sposobnosti opravljanja tega dela. De-
lodajalci in zaposlovalci morajo zagotoviti, da njihova vpraša-
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nja niso diskriminacijska, zato od vas ne bodo zahtevali infor-
macij o zasebnih zadevah, ki niso povezane z delom. Lahko 
pa od vas zahtevajo informacije o morebitnih obsodbah zara-
di kaznivega dejanja.

Prosilci naj si ogledajo spletno stran podjetja ter se pozani- 
majo zlasti o njegovi usmeritvi in prihodnjih ciljih. 

Kandidate pogosto zaprosijo, naj navedejo primere posame-
znih okoliščin in kako so se znašli v njih. Na primer:

orodja in tehnike, ki ste jih uporabili za načrtovanje •	
posameznega delovnega projekta;
kdaj ste morali voditi delovni projekt in katere dejavnike •	
ste upoštevali;
kako ste morali prednostno razporediti svoje delo, da •	
ste ga opravili v roku;
kako ste morali razrešiti težaven odnos na delovnem •	
mestu, da ste dosegli svoj cilj;
kdaj ste spodbujali druge člane skupine, da predstavijo •	
svoje zamisli;
kako ste vplivali na druge, da so opravili kaj, česar naj-•	
prej niso hoteli. 

Lahko vas zaprosijo, da opišete primer, ko je šlo kaj narobe, 
in kaj ste naredili, da ste to popravili, ali da opišete svoje 
slabosti. V tem primeru pokažite, da znate obvladati svoje 
slabosti, recimo: „Pogosto si naložim preveč dela, vendar se 
zavedam pomena prednostnega razporejanja nalog in so-
delovanja s člani svoje skupine, da potem zagotovimo, da se 
delo pravočasno opravi.“ 

Če na razgovoru ne boste uspešni, lahko dobite povratne 
informacije o tem, kako ste se odrezali, v pisnem obvestilu. 
Sicer lahko pokličete delodajalca ali mu pišete in ga zaprosi-
te za povratne informacije o razgovoru.
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Pogajajte se o svojih prejemkih3. 

Ponavadi delodajalčevi pogoji niso prožni, razen če je to nave-
deno v zaposlitvenem oglasu. Najbolje je, da sprejmete delo-
dajalčevo ponudbo ter se prijavljate samo na tista delovna me-
sta, ki ponujajo zadovoljivo plačo in delovne pogoje. Pogajanja 
o pogodbi so večinoma mogoča samo za zelo strokovna in do-
bro plačana delovna mesta, za katera v zaposlitvenem oglasu 
plača ni navedena. Prosilec bo moral upravičiti svoje zahteve 
glede plače, tako da dokaže, da so skladne s plačami na trgu ter 
njegovimi spretnostmi, znanji in izkušnjami. Za dvig plače lah-
ko zaprosite, ko ste v podjetju že nekaj časa in če se vam zdi, da 
vaša plača ni usklajena s plačami drugih delavcev, ki opravljajo 
podobno delo. Po navadi se plače v vsakem primeru usklajuje-
jo enkrat letno. Plačilo letnega dopusta je vključeno v plačilo, ki 
je po navadi izraženo kot letna bruto plača. Plačila za obrtniška 
dela, na primer mizarska in zidarska, so pogosto obračunana 
na uro. Najpogostejše neobvezne ugodnosti so prožne oblike 
dela, zasebna zdravstvena oskrba ali zdravstveno zavarovanja, 
povračilo stroškov prevoza na delo, londonska tarifa (dodatno 
plačilo za delo v prestolnici v primerjavi z nacionalnim povpre-
čjem), uporaba službenega avta, subvencionirana hrana v služ-
beni menzi, subvencionirano članstvo v telovadnici ali klubu, 
bonusi. 

Čim višja je plača, več imate možnosti za pogajanje. Vodja ka-
drovske službe se pogaja o plači in neobveznih ugodnostih. 

Poskusno delo ni pogosto, bolj verjetno boste imeli poskusno 
dobo, po kateri boste začeli prejemati polno plačo. Če to zavr-
nete, vam najbrž ne bodo ponudili zaposlitve. Sami se odločite 
glede na to, kako zelo si želite to službo. Potne stroške zaradi 
udeležbe na razgovoru in stroške zaradi začetka zaposlitve na-
vadno plača prosilec. Postopek prijave se po navadi konča po 
opravljenem razgovoru. Delodajalec bo preveril vaše reference 
in vas pisno obvestil, ali ste bili uspešni. 
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Ali potrebujete reference?4. 

Reference navedete v prijavnem obrazcu ali življenjepisu. 
Prijavi lahko priložite priporočilna pisma ali navedete druge 
ustrezne informacije, če se to zahteva. Delodajalec bo preveril 
navedene informacije pri osebi, ki vam zagotavlja reference. 
Najbolje je, da za to zaprosite svojega zadnjega delodajalca, 
vendar mora biti sposoben odgovoriti v angleščini. Reference 
so namenjene preverjanju vaše istovetnosti in informacij, ki ste 
jih navedli v prijavi. Prinesite jih na razgovor, če je to navedeno 
v zaposlitvenem oglasu ali navodilih. 

Priporočilna pisma po navadi niso potrebna, vendar jih lahko 
priložite prijavi, če so v angleščini. Če pripomorejo k dokazo-
vanju vaše ustreznosti za to delovno mesto, so koristna. Za de-
lovna mesta na področju varnosti ali delo z ranljivimi osebami 
(otroci/starejši) boste potrebovali dokazilo, da niste bili obsoje-
ni zaradi kaznivih dejanj.

Kako narediti dober vtis5. 

Delodajalec bo določil datum in uro razgovora. Sporočite mu 
morebitne datume, na katere se sestanka ne morete udeležiti. 
Na razgovor pridite 15–20 minut prej. Lahko pričakujete, da 
bo točen tudi delodajalec. Podrobnosti so navedene v vabi-
lu na razgovor. Po navadi se najprej oglasite na recepciji. Če 
se razgovora ne morete udeležiti, nemudoma obvestite de-
lodajalca po e-pošti ali telefonu. Nekateri delodajalci lahko 
organizirajo predhodne razgovore z videokonferenco, vendar 
pa je to še vedno precej redko. Večina razgovorov je oseb-
nih. Priporočljiva so poslovna oblačila (obleka). Moški morajo 
nositi kravato. Ženske naj bodo skromno naličene in naj ne 
pretiravajo z nakitom.
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Zahvala

Zamisel, da bi napisali priročnik o kulturi in pravilih vedenja pri 
postopkih prijave na delovno mesto v vseh državah Evropskega 
gospodarskega prostora, izvira iz številnih pobud, ki so se odvi-
jale po vsej Evropi v letu 2006 – Evropskem letu mobilnosti de-
lavcev. Tega leta smo se udeležili več sejmov in dogodkov ali na 
njih sodelovali. Na njih smo ugotovili, da mobilnost ne pomeni 
samo, da najdeš primerno prosto delovno mesto ter dokažeš, da 
imaš ustrezne tehnične spretnosti in znanja za to delo. Ustrezne 
spretnosti in znanja sami po sebi niso dovolj za pravo osebo na 
pravem mestu. Delodajalec in delavec morata biti sposobna tudi 
sodelovati, da lahko z ramo ob rami dosežeta skupne cilje. To „so-
žitje“ pa lahko dosežeta samo, če poznata razmišljanje, vedenje in 
kulturno ozadje drug drugega.

Naša delovna skupina tega priročnika ne bi mogla napisati sama. 
Za pomoč se lahko samo zahvalimo številnim ljudem z vseh kon-
cev Evrope. Če bi hoteli navesti vsa imena, bi popisali mnogo 
strani, pa še potem bi najbrž koga pozabili. Vseeno pa se želimo 
zahvaliti vsem, ki ste nam tako ali drugače pomagali. Vsekakor se 
zavedamo, da tega ne bi mogli doseči brez pomoči vsakega od 
vas.

Poleg zahvale za podporo vsem posameznikom bi se še zlasti radi 
zahvalili tudi vodstvom vseh belgijskih javnih zavodov za zaposlo-
vanje, ki so nam omogočili, da uresničimo to pobudo v sodelo-
vanju z različnimi uradi za delo. Zahvaljujemo se tudi belgijskim 
regionalnim vodjem EURES, ki so tej pobudi prispevali svoje sve-
tovalce, čas in prostor ter zanjo porabili mnogo več časa, kot je bilo 
najprej načrtovano.

Nikoli ne bi bili tako organizirani brez pomoči več vodij Job cluba 
iz javnih zavodov za zaposlovanje po vsej državi. Prijazno in odlič-
no so nam svetovali glede tem in zadev, ki bi jih bilo treba upošte-
vati v vprašalniku, na katerem je temeljila naša raziskava. 

Mreža predstavnikov EURES iz vse Evrope je pokazala svojo resnič-
no vrednost pri temah, ki zadevajo trg dela. Zaradi sodelovanja 
vodij in svetovalcev EURES smo hitro prejeli odgovore na vsa vpra-
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šanja. Na podlagi teh odgovorov smo sestavili pregled pomemb-
nih kulturnih vidikov, ki jih morajo upoštevati delodajalci in iskalci 
zaposlitve, ko se začnejo pogajati.

Eno najbolj izjemnih presenečenj nam je pripravila organizacija 
Euresco, ko nam je predlagala, da bi ta priročnik objavila ob 15. 
obletnici portala EURES. Nemogoče je opisati naše občutke ob 
tem predlogu. Zelo smo hvaležni, da lahko sodelujemo pri pobu-
dah ob praznovanju te obletnice po vsej Evropi. Euresco je veliko 
vložil v trdo delo na področju logistike, ki je bilo potrebno za pri-
pravo tega priročnika za bralce. Najlepša hvala.

Osebno bi se radi zahvalili Katie Vermeir, prevajalki pri VDAB, za 
težko delo, ki ga je imela s pregledovanjem končne angleške razli-
čice priročnika. Ne vemo, kako bi nam uspelo v tako kratkem času 
brez njene čudovite pomoči.

Nazadnje bi se radi zahvalili za podporo vsem sodelavcem, prijate-
ljem in družinam. Njihovo neprestano zanimanje za projekt nam 
je pomagalo v težkih trenutkih.

Ponosni smo na rezultat. Seveda pa ni pomemben naš ponos. Če 
bomo dosegli, da delodajalci in iskalci zaposlitve posežejo po tem 
priročniku ter se naučijo kaj več o ravnanju in kulturi drug druge-
ga, bomo s tem prispevali k trgu dela, na katerem prosti pretok 
delavcev prispeva k reševanju težav z zaposlovanjem in k zapol-
njevanju prostih delovnih mest, na katerem primanjkuje delavcev, 
poleg tega pa bomo tudi spodbudili raznolikost kadrovskih stra-
tegij v mnogih podjetjih.
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Prosti pretok ljudi je eno od ključnih načel Evropske unije. Ta pri-
ročnik ponuja državljanom najpomembnejše informacije, ki jih 
morajo vedeti, ko se prijavljajo na delovno mesto ali pripravljajo 
na razgovor v drugi državi EGP, tako da bodo lahko v celoti izkori- 
stili svojo pravico do življenja in dela v tujini. Poleg tega priroč-
nik bralcem predstavlja evropsko službo za zaposlovanje EURES 
in pomoč, ki jo lahko ta služba zagotavlja iskalcem pri njihovem 
iskanju zaposlitve v tujini. 

Publikacija je na voljo v tiskani obliki v vseh uradnih jezikih EU ter 
islandščini in norveščini.





Kako do publikacij EU

Publikacije, ki so naprodaj:
•	 prek	EU	Bookshop	(http://bookshop.europa.eu);
•	 z	naročilom	v	knjigarni,	z	navedbo	naslova,	založnika	in/ali	

številke	ISBN;
•	 z	vzpostavitvijo	neposrednega	stika	z	našimi	pooblaščenimi	

prodajalci.
	 Njihovi	 kontaktni	 podatki	 so	 na	 voljo	 na	 povezavi	 

http://bookshop.europa.eu	ali	po	telefaksu	+352	2929-42758.

Brezplačne	publikacije:
•	 prek	EU	Bookshop	(http://bookshop.europa.eu);
•	 na	 predstavništvih	 ali	 delegacijah	 Evropske	 komisije.	

Njihovi	kontaktni	podatki	 so	na	voljo	na	povezavi	http://
ec.europa.eu	ali	po	telefaksu	+352	2929-42758.

 
Vas zanimajo publikacije Generalnega 

direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve 
in enake možnosti?

Lahko si jih prenesete s spletne strani: 
http://ec.europa.eu/social/publications

 ali se nanje brezplačno naročite na spletnem naslovu:
http://ec.europa.eu/employment_social/publications/register/

index_en.htm

ESmail je elektronsko glasilo Generalnega 
direktorata za zaposlovanje, 

socialne zadeve in enake možnosti.

Nanj se lahko naročite na spletnem naslovu:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/

esmail_en.cfm

http://ec.europa.eu/social
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