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UVOD
•	Ali si želite spremembe okolja?
•	Ali bi radi razvili svoja poklicna in osebna znanja in spretnosti?
•	Ali imate težave pri iskanju zaposlitve v bližini doma?
•	Ali želite spoznati druge države in kulture?
•	Ali bi vaša znanja in spretnosti morda več pomenili delodajalcu v drugi evropski državi?
•	Ali ste pripravljeni na nov izziv v življenju?

Če ste na katero izmed zgornjih vprašanj odgovorili pritrdilno, je morda ta knjižica kot 
nalašč za vas. Namenjena je vsem, ki razmišljajo o selitvi v tujino, da bi tam živeli in delali 
ali da bi se kot čezmejni delavci vsak dan vozili na delo v sosednjo državo. Vključuje nas-
vete o iskanju zaposlitve in prijavljanju na delovno mesto v posameznih državah člani-
cah Evropske unije ter na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem in v Švici. Vse te države 
so sklenile sporazum, v skladu s katerim lahko njihovi državljani potujejo in delajo v vseh 
drugih državah.

To knjižico je pripravil Eures, evropska mreža za zaposlovanje, ki je bila ustanovljena 
leta 1993 za spodbujanje in uresničevanje načela Evropske unije o prostem gibanju delav-
cev (1). Euresovi svetovalci iz vseh držav v mreži si izmenjujejo strokovno znanje o lokalnih 
razmerah in posebnostih, da iskalcem zaposlitve pomagajo iskati delo v drugi državi, se pri-
javiti na delovno mesto, uspešno opraviti razgovor, pripraviti dokumentacijo za delo in živ-
ljenje v tujini ter se nastaniti v novem okolju.

Njihovi nasveti so rezultat več kot 20-letnih izkušenj, pridobljenih, odkar je Eures začel 
povezovati prosta delovna mesta in iskalce zaposlitve v Evropi ter zagotavljati strokovne 
in prilagojene informacije in navodila iskalcem zaposlitve, zaposlenim, ki želijo zamenjati 
službo, in delodajalcem v vseh fazah zaposlitvenega postopka.

Čeprav je knjižica namenjena iskalcem zaposlitve, pa bo koristila tudi delodajalcem, da se 
bolje seznanijo s kulturnim ozadjem prosilcev.

Vse več ljudi spoznava prednosti pridobivanja delovnih izkušenj v drugi evrop-
ski državi. Z delom v tujini lahko izboljšate svoje znanje in spretnosti ter si 
povečate možnosti za boljšo zaposlitev v domovini. Načelo Evropske unije o 
prostem gibanju delavcev pomeni, da so priložnosti za motivirane in mobilne 
iskalce zaposlitve boljše kot kdaj prej.

(1) Za nekatere državljane EU je lahko dostop do evropskega trga dela za določen čas omejen, 
odvisno od tega, kdaj je njihova država pristopila k EU. Eures vas lahko seznani s tem, v katere 
države se lahko preselite brez posebnih omejitev in za katere potrebujete delovno dovoljenje.
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„Men for Trees® je podjetje, specializirano za gozdarstvo in povezana področja. Imamo 
partnerski podjetji na Cipru in v Romuniji, naši glavni trgi pa so Nemčija, Avstrija in 
Švedska. Ko smo pri mreži Eures objavili oglas za prosto delovno mesto in prejeli ustre-
zne življenjepise, nam je Eures omogočil, da smo najeli približno 25 delavcev iz Romu-
nije z znanjem nemškega jezika – kar je velika prednost za naš sektor v Avstriji. S 
storitvami mreže Eures in našim plodnim sodelovanjem smo nadvse zadovoljni.“

Men for Trees, Avstrija

KAKO UPORABLJATI TO KNJIŽICO?

Na začetku knjižice so uvodni razdelki, ki iskalcem zaposlitve pomagajo pri razmišljanju o 
tem, kaj selitev v tujino zaradi dela v resnici pomeni, zagotavljajo pa tudi splošne nasvete 
za prijavo na delovno mesto in pripravo na razgovore ter informacije o mreži Eures in nači-
nih, kako vam lahko pomaga pri iskanju.

Knjižica zajema številna pričevanja delodajalcev, delavcev in Euresovih svetovalcev o sto-
ritvah, ki jih zagotavlja mreža Eures, ter nasvete o delu v tujini. Poleg tega je svetovalec in 
vodja usposabljanja o medkulturnih vprašanjih v intervjuju predstavil svoj pogled na izzive 
in koristi dela v tujini. Poglavje o družbenih medijih ponuja nasvete, kako pri iskanju dela 
najbolje izkoristiti internet.

Največji del te knjižice zavzemajo razdelki o 32 evropskih državah, ki so članice mreže 
Eures. V razdelkih so predstavljeni trg dela in zaposlitveni vidiki v vsaki od teh držav.

V kratkem pregledu vsake države so na voljo podrobne informacije o znanjih, spretnostih in 
poklicih, po katerih se največ povprašuje (med pisanjem te knjižice) na lokalnem trgu dela. 
Sledijo praktični nasveti o iskanju dela, navezavi stika z delodajalcem, pripravami na razgo-
vor in čim boljši predstavitvi lastnega znanja in izkušenj.

Ni ga čez nasvet lokalnega strokovnjaka: ali ste vedeli, da je norveška poslovna kultura pre-
cej neformalna? Ali da je na Nizozemskem sprejemljiv le močen stisk roke? Ali da morate 
biti v nekaterih državah pripravljeni navesti svoje zahteve glede plače, v drugih pa se je 
pogovoru o denarju priporočljivo izogniti, dokler vam ne ponudijo zaposlitve? To je nekaj 
bistvenih tem, ki se obravnavajo v razdelkih o posameznih državah.
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VEČ INFORMACIJ

V tej knjižici seveda marsičesa ni bilo mogoče zajeti, zato vam priporočamo, da za več 
informacij obiščete portal Eures za zaposlitveno mobilnost. Na njem lahko najdete pove-
zave na druga spletišča, ki so zanimiva za iskalce zaposlitve in delodajalce, poiščete zapo-
slitvene prireditve, objavite svoj življenjepis, si ogledate trenutno ponudbo delovnih mest in 
še veliko več. Podrobne informacije o tem, kaj ponuja portal, so na voljo na strani 6 te knji-
žice. Če potrebujete individualno pomoč v zvezi s kakšnim vprašanjem, se lahko tudi pos-
vetujete z enim od več kot 900 Euresovih svetovalcev ali drugimi partnerji mreže, ki so 
navedeni na spletu.

Ali bi se radi povezali z drugimi iskalci zaposlitve in uporabniki storitev mreže Eures, da bi 
si izmenjali izkušnje in zamisli? Potem je eno od najboljših izhodišč za iskanje stran mreže 
Eures na omrežju Facebook. Če imate poleg tega zamisel, za katero menite, da bo poma-
gala ohranjati ažurnost informacij iz te knjižice za prihodnje izdaje, bi bili zelo veseli, če 
bi se nam oglasili. Če nam želite poslati povratne informacije, uporabite kontaktni obra-
zec na portalu Eures.

Nazadnje, te knjižice ne bi bilo mogoče pripraviti brez trdega dela in strokovnega znanja 
posameznih Euresovih svetovalcev/koordinatorjev, zato se jim zahvaljujemo, da so zagoto-
vili tako izčrpne in posodobljene informacije o tem, kaj zares pomeni živeti in delati v nji-
hovi državi. Prepričani smo, da vam bo ta knjižica koristila, če razmišljate o selitvi v tujino 
zaradi dela, in vam želimo veliko uspehov na poti k dosegi tega cilja!

„Navezava stikov z mrežo Eures je bila najboljša stvar, kar sem jih lahko naredila za 
svojo kariero. Lani sem lokalnemu Euresovemu svetovalcu poslala dopis, v katerem sem 
mu pojasnila, da želim opraviti pripravništvo v vinarskem podjetju v Italiji. Tri mesece 
pozneje je Eures Italija našel delovno mesto, ki je vključevalo nastanitev in stroške 
bivanja. Euresova podpora je trajala vse pripravništvo. Ko sem prispela v državo, mi je 
Eures pomagal izpolniti obrazce za pridobitev vseh potrebnih dokumentov.“

Dalma, iskalka zaposlitve z Madžarske
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ZAKAJ DELATI V TUJINI?

Za razmislek o selitvi v tujino zaradi dela je veliko dobrih razlogov. V nadaljevanju so nave-
deni le nekateri.

Pridobite delovne izkušnje in izboljšate svoj življenjepis.

Izboljšate osebne spretnosti, kot so prevzemanje pobude,  
odločnost in prilagodljivost.

Postanete samozavestnejši.

Izkoristite poklicno usposabljanje ali pripravništvo.

Poskusite kaj novega in doživite pustolovščino.

Okrepite svoje možnosti za zaslužek.

Doživite novo kulturo in izboljšate jezikovna znanja.

Najdete več prostih delovnih mest na izbranem področju.

Izkoristite drugačen – morda celo boljši – način življenja.

Vzamete si odmor od običajne službe in naredite nekaj drugačnega.
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DELO V DRUGI EVROPSKI DRŽAVI

EVROPA PODPIRA MOBILNE DELAVCE

Mobilnost delovne sile je pomembna, saj pripomore k uravnoteženosti trga dela. Tako na 
primer območja z veliko rastjo morda težko zapolnijo prosta delovna mesta, medtem ko 
imajo druge regije dolgotrajno visoko stopnjo brezposelnosti. To neravnovesje lahko poma-
gajo odpraviti Evropejci, ki se želijo in so se pripravljeni preseliti v tujino, da bi tam živeli in 
delali, ali bi se celo vsak dan vozili na delo čez mejo.

Načelo Evropske unije o prostem gibanju delavcev pomeni, da se lahko zaposlite ali živite 
ali študirate v vseh državah Evropske unije ter na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem 
ali v Švici (2).

IZZIVI IN PRILOŽNOSTI ZA DELAVCE

Delavci in iskalci zaposlitve se spopadajo s čedalje večjimi izzivi. Trg dela se spreminja hit-
reje kot kdaj prej in se prilagaja zahtevam svetovne konkurence. Delodajalci od zaposlenih 
pričakujejo večjo prilagodljivost, zagotavljajo pa manj varnosti. Le malo ljudi ima še vedno 
službo za vse življenje. Vseživljenjsko učenje je postalo nujno, če želite biti na tekočem z 
novimi tehnologijami ter izpolnjevati zahteve po novih znanjih in spretnostih.

Te nove razmere na področju dela pa zagotavljajo tudi vznemirljive priložnosti. Še nikoli ni 
bilo toliko možnosti za raziskovanje najrazličnejših vlog, panog in krajev kot zdaj. Če bodo 
delodajalci in delavci prilagodljivi in odprtega duha, bodo lahko imeli koristi od lažjega iska-
nja dela in poslovanja v Evropi.

S krajšim ali daljšim delom v tujini lahko pridobite in izboljšate znanja in spretnosti, raz-
širite svoje obzorje in se naučite sodelovanja z ljudmi iz različnih kultur. 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 odločitve za 
delo v tujini ne moremo sprejeti kar čez noč – to je odločitev, ki jo je treba dobro premis-
liti. Bistvena je dobra priprava.

(2) Za nekatere državljane EU je lahko dostop do evropskega trga dela za določen čas omejen, 
odvisno od tega, kdaj je njihova država pristopila k EU. Eures vas lahko seznani s tem, v katere 
države se lahko preselite brez posebnih omejitev in za katere potrebujete delovno dovoljenje.
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BODITE PRIPRAVLJENI: UPORABITE EURES!

Iskalci zaposlitve lahko z ustrezno pomočjo in podporo najdejo priložnosti za delo zunaj 
svojega neposrednega okolja.

Eures, evropska mreža za zaposlovanje, zagotavlja storitve posredovanja dela in zaposlo-
vanja za vse države Evropskega gospodarskega prostora (EGP) (3) in Švico. Iskalcem zapo-
slitve in zaposlenim, ki želijo zamenjati službo, pomaga pri iskanju zaposlitve, delodajalcem 
pa omogoča izbiranje delavcev iz širšega kroga kandidatov z znanji in spretnostmi, ki jih 
potrebujejo za razvoj poslovanja. Vse storitve mreže Eures za iskalce zaposlitve in delavce 
so brezplačne.

Eures ima mrežo partnerjev, vključno z javnimi zavodi za zaposlovanje, zdaj pa se še širi, 
da bi se vključili številni dodatni akterji s področja zaposlovanja v vaši domovini, kot so 
zasebne agencije za zaposlovanje. Več informacij je na voljo na portalu Eures za zaposlit-
veno mobilnost.

EURESOVE STORITVE

Euresove storitve so celovite in na voljo vsem evropskim iskalcem zaposlitve – pred iska-
njem zaposlitve, med njim in po njem. Obravnavajo vse vidike življenja in dela v tujini, od 
zagotavljanja poklicnega usmerjanja, pregledovanja in prevajanja življenjepisov, analize 
ponudb in omogočanja videokonferenčnih storitev za razgovore do zagotavljanja informa-
cij o evropskem trgu dela, nudenja pravnih nasvetov in nasvetov o socialni varnosti, orga-
niziranja zaposlitvenih sejmov ter svetovanja o priložnostih za usposabljanje, učenje jezika 
ali financiranje.

Portal Eures za zaposlitveno mobilnost
Na portalu Eures je objavljenih več kot milijon prostih delovnih mest iz 32 evropskih držav in 
skoraj toliko življenjepisov ter podatki o tisočih registriranih delodajalcev. Ponuja orodja za:

•	ustvarjanje profila, ki omogoča označevanje zanimivih sektorjev ali držav ter prejemanje 
e-pošte z obvestili o ustreznih prostih delovnih mestih;
•	vnos in urejanje življenjepisa v eni ali več jezikovnih različicah ter njegovo objavo na 

spletu, kjer si ga lahko ogleda 30 000 delodajalcev, registriranih na portalu;
•	iskanje informacij o življenju in delu v izbrani državi;
•	iskanje evropskih dnevov zaposlovanja in drugih zaposlitvenih prireditev v vaši regiji ter
•	povezovanje z drugimi iskalci zaposlitve in izmenjavo nasvetov o iskanju zaposlitve ter 

življenju in delu v tujini.

(3) Države EGP so 28 držav članic EU ter Islandija, Lihtenštajn in Norveška.
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Euresovi svetovalci
Na Euresove svetovalce in druge strokovnjake za zaposlovanje v mreži Eures se lahko med 
postopkom zaposlovanja ali selitvijo obrnete vedno, ko potrebujete informacije in nasvete. 
Ker imajo strokovno znanje s področja praktičnih, pravnih in upravnih vidikov mobilnosti 
evropske delovne sile, lahko:

•	priporočijo zanimive ponudbe na podlagi vašega profila in celo poskušajo povezati vaš 
profil z ustreznim delodajalcem v drugi evropski državi;
•	pomagajo pri prijavi na delovno mesto in posredujejo vaš življenjepis morebitnim 

delodajalcem;
•	priskrbijo informacije o življenjskih in delovnih razmerah v vaši ciljni državi ter
•	pomagajo pri začetkih v novi državi z zagotavljanjem informacij o nastanitvi, socialni 

varnosti in obdavčenju ter po potrebi informacij o šolah in zdravstveni oskrbi za vašo 
družino.

„Vsak dan stotinam čezmejnih delavcev odgovarjamo na vprašanja, kot so ,Kje pla-
čujem davke?‘, ,Kje lahko uveljavljam otroški dodatek?‘ in ,Ali lahko uporabljam zdra-
vstvene storitve?‘. To mobilnim delavcem, ki se selijo v drugo državo, olajša prehod.“

Joe Lavery, Euresov svetovalec, Čezmejno partnerstvo Irska–Severna Irska

Opozarjamo vas, da se lahko razpoložljive storitve med državami ali Euresovimi part
nerskimi organizacijami razlikujejo.

Več informacij in kontaktne podatke lokalnega Euresovega svetovalca in drugih strokovnja-
kov za zaposlovanje lahko najdete na portalu Eures za zaposlitveno mobilnost.

Eures v čezmejnih regijah
Življenje in delo v dveh različnih državah je najpogostejša oblika zaposlitvene mobil-
nosti. Eures deluje tudi v čezmejnih regijah po vsej Evropi. Informacije za čezmejne 
delavce so na voljo na portalu Eures za zaposlitveno mobilnost in pri vaših lokalnih 
Euresovih svetovalcih.

Evropski dnevi zaposlovanja in druge prireditve
Po Evropi vsako leto poteka na stotine Euresovih prireditev, ki so zlahka dostopne in 
brezplačne. Najbolj znani so evropski dnevi zaposlovanja, ki so idealni za spoznavanje 
morebitnih delodajalcev, na kraju prireditve ali na spletu, na njih pa se lahko udeležite 
tudi prireditev, na katerih strokovnjaki neposredno odgovarjajo na vprašanja udeležencev, 
ter izkoristite osebno videomentorstvo strokovnjakov za zaposlitveno mobilnost in drugih 
ustreznih strokovnjakov. Eures gosti tudi konference, seminarje in informativne dneve o 
splošni mobilnosti, na katerih so Euresovi svetovalci na voljo za strokovne nasvete o iska-
nju zaposlitve v Evropi. Evropski dnevi zaposlovanja so lahko splošni ali osredotočeni na 
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poseben sektor oziroma sektorje. Za več informacij o prireditvah v svoji bližini preverite 
koledar prireditev na portalu Eures za zaposlitveno mobilnost.

„Concentrix že leta sodeluje z mrežo Eures. To partnerstvo je ključnega pomena za naš 
uspeh pri zaposlovanju. Oglašujemo po vsej mreži Eures, navezali smo trajne odnose 
s posameznimi svetovalci po Evropi ter se redno udeležujemo Euresovih zaposlitvenih 
prireditev v različnih državah. Ker imamo velike potrebe po zaposlovanju in raznolike 
jezikovne zahteve, je uporaba Euresovega portala in mreže svetovalcev za nacionalno 
oglaševanje ključnega pomena. Njihove storitve so neprecenljive, tako kot njihovo 
lokalno znanje in svetovanje.“

Concentrix, Severna Irska

DRUGE EVROPSKE MREŽE ZA MOBILNOST IN STORITVE

Poleg Euresa se vam bodo morda zdele zanimive naslednje evropske mreže za mobilnost.

Tvoja Evropa
V razdelku Državljani tega spletišča so na voljo praktične informacije o selitvi, življenju, 
delu in študiju v drugi evropski državi. Vključuje nasvete o registraciji vozila, zdravstvenem 
zavarovanju in varstvu potrošnikov. Ločen razdelek Podjetniki zagotavlja praktične infor-
macije o poslovanju v Evropi.
http://europa.eu/youreurope/index.htm

Tvoja Evropa – nasveti
Če imate vprašanje v zvezi z vašimi pravicami EU, vam bo ekipa neodvisnih pravnih stro-
kovnjakov službe Tvoja Evropa – nasveti v enem tednu brezplačno in osebno svetovala v 
vašem jeziku. Pojasni vam lahko tudi predpise EU, ki veljajo v vašem primeru.
http://europa.eu/youreurope/advice

SOLVIT
Državljani ali podjetja lahko naletijo na težave v drugih državah EU, ki nastanejo zaradi 
napačne uporabe prava EU. Ta elektronska mreža je namenjena pragmatičnemu reševa-
nju tovrstnih težav, na primer pri pridobivanju dovoljenja za prebivanje, priznanju poklicnih 
kvalifikacij ali v zvezi s pravicami, ki izhajajo iz zaposlitve, socialnega varstva ali dohodnine.
http://ec.europa.eu/solvit

Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo (GD EAC)
Od leta 2014 bo imelo do 5 milijonov oseb možnost študirati ali se usposabljati v tujini z 
nepovratnimi sredstvi v okviru programa „Erasmus za vse“, programa, ki združuje programe 
EU in mednarodne programe na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

http://europa.eu/youreurope/index.htm
http://europa.eu/youreurope/advice
http://ec.europa.eu/solvit
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


12 P R I P R A V L J E N I  N A  S E L I T E V ? 

Europass
Dokumenti Europass študentom in iskalcem zaposlitve omogočajo predstavitev znanj, 
spretnosti in kvalifikacij organizacijam, delodajalcem in posrednikom zaposlitve v drugih 
državah.
http://europass.cedefop.europa.eu

Euroguidance
Ta mreža organov za poklicno usmerjanje pomaga spodbujati možnosti za učenje v Evropi.
http://www.euroguidance.eu

Mreža Enterprise Europe Network (Evropska podjetniška mreža)
Ta mreža pomaga malim podjetjem, da kar najbolj izkoristijo prednosti evropskega trga. 
Delodajalci lahko izvejo, kako razširiti posel, izkoriščati nove tehnologije ter dostopati do 
financiranja in finančnih informacij EU.
http://een.ec.europa.eu

Evropski portal za mala podjetja
To spletišče združuje vse informacije o malih in srednje velikih podjetjih (MSP) in za mala 
in srednja velika podjetja, vključno s političnimi vprašanji, praktičnimi nasveti in lokalnimi 
kontaktnimi točkami.
http://ec.europa.eu/small-business

http://europass.cedefop.europa.eu
http://www.euroguidance.eu
http://een.ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/small-business
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VŠEČKAJ, DELI, ČIVKNI … 
KAKO Z DRUŽBENIMI MEDIJI DO IDEALNE ZAPOSLITVE?

Leta 2011 je več kot 51 % vseh spletnih uporabnikov v EU uporabljalo vsaj enega izmed 
številnih družbenih medijev.

Kako učinkovito pa jih iskalci zaposlitve uporabljajo za oglaševanje svojih znanj in spret-
nosti delodajalcem?

Kot iskalec zaposlitve morate poskrbeti vsaj za to, da vas prisotnost na spletu ne ovira pri 
zaposlitvi. V neki raziskavi je bilo ugotovljeno, da je bilo 20 % kandidatov zavrnjenih deloma 
tudi zaradi vsebin, ki so jih delodajalci našli v njihovih profilih na družbenih medijih.

Če želite uporabljati družbene medije za pritegnitev pozornosti delodajalcev, naj bo vaš 
profil takšen, kot se želite predstaviti v javnosti in naj bo tako kot življenjepis prilagojen 
vašemu ciljnemu občinstvu.

PRILAGODITE SVOJ POKLICNI PROFIL

•	Svoje profile na družbenih medijih uredite tako, da bodo zanimivi za potencialne deloda-
jalce. Navedite pomembne informacije, in če želite, da delodajalec vidi več vaših profilov 
na družbenih omrežjih, objavite hiperpovezave, na primer vnesite naslov svojega računa 
LinkedIn v osebno predstavitev na omrežju Twitter.
•	Če želite zares opozoriti na svoja znanja in spretnosti na omrežju Facebook ali Google+, v 

izbranem omrežju oblikujte dovršeno stran. To je mogoče objaviti enako kot osebni profil 
na družbenem omrežju, vsebuje pa lahko vse pomembne informacije o vas, s čimer delo-
dajalcem prihranite pregled svojega osebnega profila. Posodabljajte stran in jo vzdržujte 
kot blog, da ne boste izpadli neresni.
•	Zanimanje delodajalca lahko vzbudite tudi tako, da na omrežju, kot je LinkedIn, objavite 

reference ali priporočila prejšnjih delodajalcev. Delodajalci lahko takoj vidijo referenco in 
pridobijo kontaktne podatke vašega prejšnjega delodajalca.
•	Na strani profila dodajte svojo profesionalno in nedavno fotografijo. Če uporabljate več 

profilov družbenih omrežij, naj bodo ti enaki. To kaže, da se zavedate vizualne identitete 
in znamčenja, delodajalci pa lažje opredelijo, kdo ste.

SODELUJTE V SPLETNIH SKUPNOSTIH

•	Sledite podjetjem, ki vas zanimajo. Pokažite, da vas zadevna industrija zanima, in sprem-
ljajte novice o njej. To jasno kaže, da sledite tekočemu dogajanju.
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•	Konstruktivno komentirajte kampanje, novice ali skupine iz zadevne panoge ali podjetja, 
v katerem želite delati. To kaže, da razumete, kar berete, delodajalci pa bodo videli vaše 
raziskovalne in analitične sposobnosti.
•	Stopite v stik z zaposlenimi v podjetju, da izveste več o njem. Odgovora morda ne boste 

vedno prejeli, vendar vam stvari, ki jih izveste o podjetju z vidika zaposlenega, lahko 
pomagajo pri odločitvi o zaposlitvi v zadevnem podjetju ali panogi. 

RAZMIŠLJAJTE KOT DELODAJALEC

Tudi če ne želite, da delodajalci vidijo vaš profil, bodite pripravljeni na to, da si ga bodo 
ogledali. Glede na neko ameriško poročilo 45 % delodajalcev uporablja družbene medije 
kot del postopka preučevanja kandidatov.

Delodajalci bodo pri pregledovanju vaših profilov pozorni na naslednje.
•	Predstavitev: kako se predstavite? Ste pozitivni? Se pritožujete čez prejšnje delodajalce?
•	Medosebne spretnosti: kako se sporazumevate in pogovarjate z drugimi?
•	Preverjanje: ali so stvari, ki jih objavljate, skladne z vašim življenjepisom?

IZKORIŠČAJTE DRUŽBENE MEDIJE

•	Izberite svojo najljubšo platformo družbenih medijev. Če želite izraziti svoje mnenje o 
potekajočih dogodkih ali komunicirati v realnem času, je najboljša možnost Twitter. Če 
iščete informacije o podjetju ali se želite vključiti v strokovno razpravo, je morda primer-
nejši LinkedIn.

•	V različnih poklicnih sektorjih se morda uporabljajo različni družbeni mediji. Če ste ustvar-
jalni, lahko posamezna dela objavite na spletnem mestu http://www.reddit.com ali celo 
oblikujete infografični življenjepis. Če boste v življenjepis vključili videoposnetke ali novi-
narske prispevke, ustvarite videoživljenjepis in ga objavite na kanalu YouTube. Poskrbite, 
da bodo vaša prizadevanja opažena, in jih dodajte na poklicni profil, kot je LinkedIn, ali 
vključite povezave nanje v svoj življenjepis.

•	Uporabite lahko tudi krajšanje hiperpovezav, kot so http://bitly.com, http://tinyURL.com in 
http://goo.gl. S prilagajanjem svojih povezav ustvarite kratke in nepozabne povezave, ki 
jih lahko najdejo delodajalci, poleg tega lahko z nekaterimi storitvami tudi spremljate, 
kdaj in kje je bila vaša povezava kliknjena. Tako veste, da se je nekdo zanimal za vas, in 
to lahko omenite na razgovoru z morebitnim delodajalcem.

•	Svoj profil družbenega omrežja prilagodite industriji, v kateri bi radi delali. Če je teh-
nična ali računalniška, dokažite ta znanja in spretnosti na svojem profilu s komentarji na 
članke. Če se zanimate za trženje ali stike z javnostmi, poudarite svoje socialne spret-
nosti s sodelovanjem v pogovorih.

http://www.reddit.com
http://bitly.com
http://tinyURL.com
http://goo.gl
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DRUŽBENI MEDIJI PO SVETU

Med pisanjem te knjižice je bil Facebook glavno družbeno omrežje v Evropi, priljubljene so 
tudi platforme Twitter, LinkedIn in Google+. Vendar pa preverite priljubljenost platform v 
državi, v kateri želite delati, s pregledom storitev trženjskih raziskav, kot je Comscore, ali 
nacionalnih statističnih služb. Med pisanjem te knjižice je bilo v naslednjih evropskih drža-
vah priljubljenih več drugih platform:

•	Nemčija: Xing (http://www.xing.com);
•	Nizozemska: Hyves (http://hyves.nl);
•	Poljska: Nasza Klasa (http://nk.pl);
•	Španija: Tuenti (http://www.tuenti.com).

http://www.xing.com
http://hyves.nl
http://nk.pl
http://www.tuenti.com
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PRIPRAVITE SE NA ŽIVLJENJE V TUJINI: 
NASVETE JE PRIPRAVIL EDOARDO CLEMENTI, VODJA 
SVETOVALNE EKIPE, ERNST & YOUNG BUSINESS SCHOOL

Najboljši nasvet za iskalce zaposlitve, ki razmišljajo o odhodu na delo v tujino, je vseka-
kor: naučite se jezika. Kulturo razumete skozi jezik. Nekaterih stvari preprosto ni mogoče 
prevesti.

Kadar se ljudje zaradi dela selijo v tujino, pogosto podcenjujejo pomen kulturnih vprašanj. 
To vključuje jezik in predpise o trgu dela, pa tudi organizacijsko kulturo na delovnem mestu 
in širšo družbo. V nordijskih državah je običajno malo hierarhije. V Franciji je hierarhije 
veliko, sistem pa je zelo centraliziran. V vzhodnoevropskih državah je avtoriteta navadno 
zelo pomembna, negativne povratne informacije pa niso vedno dobrodošle.

Zdi se mi, da se Euresovi svetovalci resnično zavedajo pomena kulture. Zaposleni so v 
večkulturni organizaciji in imajo stike s kolegi iz vse Evrope, zato so dober vir za iskalce 
zaposlitve.

„Ljudje se včasih ne pripravijo ustrezno na življenje in delo v tujini. Ne zavedejo se, 
da se morajo pozanimati o svojih pravicah in obveznostih. Prednost uporabe storitev 
mreže Eures je, da so brezplačne, dostopne in zagotavljajo informacije, zaradi katerih 
je postopek iskanja zaposlitve, selitve in dela v tujini veliko varnejši.“

Piret Ustav, Euresova svetovalka, Estonija

VELIKE KORISTI

Prilagajanje na delo v tujem okolju je že samo po sebi veščina. Oseba, ki je na primer nekaj 
časa delala v Španiji, Romuniji in na Švedskem, se je prilagodila različnim kulturnim vzor-
cem in ve, kako najbolje delati in sodelovati s tamkajšnjimi prebivalci. To so zelo drago-
cene veščine.

Nekdo, ki dela v romanski državi, kot je Italija, je navajen prilagodljivosti in ve, kaj pomeni 
„pet minut“, kakor ve tudi, da pet minut za Italijana pomeni nekaj drugega kot za Nemca.
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UNOVČITE SVOJE IZKUŠNJE

Delo v tujini, četudi za kratek čas, je lahko koristno pozneje, celo v drugem sektorju, saj 
dokazuje prilagodljivost. Številni delodajalci želijo preveriti mednarodne izkušnje kandidata.

PRIPRAVITE SE NA OVIRE

Bodite pripravljeni na kulturni šok, saj ga boste doživeli. Številni se odpravijo na pot in gle-
dajo na stvari skozi rožnata očala, vendar je streznitev neizogibna. Pomembno je, da se 
pripravite in čim bolj ublažite morebitne negativne učinke.

Zgodilo se je že, da so se ljudje preselili v drugo evropsko državo in iskali zaposlitev, ne da 
bi imeli potrebna jezikovna ali druga znanja, nazadnje pa so ostali brez strehe nad glavo 
in sredstev za vrnitev domov. Bili so tudi primeri, da so priseljenci ostali v državi po tem, 
ko so zaradi gospodarske krize ostali brez zaposlitve, vendar se niso hoteli vrniti domov in 
priznati, da jim ni uspelo. Euresovi svetovalci vam lahko zagotovijo koristne nasvete, kako 
se temu izogniti.

„Udeležil sem se zaposlitvenega sejma v Baslu in se srečal z Euresovim svetovalcem 
iz Luksemburga. Dal mi je praktične in koristne nasvete, vključno z informacijami o 
trgu dela, življenjskih in delovnih razmerah v državi, ter mi pojasnil, kako naj se prija-
vljam na delovna mesta. Predstavil mi je tudi korake, ki jih je treba narediti pred seli-
tvijo v tujino.“

Iskalec zaposlitve iz Švice, ki živi in dela v Luksemburgu

PRIPRAVITE SE NA VRNITEV DOMOV

Ko se po delu v tujini vrnete domov, lahko doživite „kulturni šok ob vrnitvi“. Navadili ste se 
namreč udobnega življenja v mestu, ob vrnitvi domov pa ne najdete primerljive kakovosti 
življenja. Vaše dojemanje kakovosti življenja se je spremenilo.

Poleg tega nekateri včasih pričakujejo, da se bodo vrnili domov v isto okolje, vendar so 
morda lahko razočarani. Njihov kraj, zaposlitev, družina in socialna mreža so se po treh 
letih spremenili. Stvari so se morda izboljšale, lahko pa so tudi bolj zapletene. Konec kon-
cev, malo verjetno je, da bo ob vrnitvi domov vse enako, kot je bilo ob odhodu.
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RAZGOVORI NA PODLAGI KOMPETENC

Vse več delodajalcev izvaja razgovore na podlagi kompetenc (pravimo jim tudi strukturi-
rani ali situacijski razgovori). Ti so se izkazali za zelo učinkovite pri napovedovanju prihod-
nje delovne uspešnosti in so objektivnejši od nestrukturiranih razgovorov.

V razgovoru na podlagi kompetenc je vsako vprašanje zasnovano za preizkušanje poseb-
nega znanja, spretnosti ali kompetence kandidata. Odgovor je mogoče primerjati glede na 
vnaprej določena merila in ustrezno oceniti. Tako se kandidati primerjajo z zahtevanim 
standardom, ne pa med sabo.

Kandidatom se postavljajo vprašanja v zvezi z njihovim vedenjem v posebnih okoliščinah, ki 
jih morajo podkrepiti s konkretnimi primeri. Izpraševalci lahko zahtevajo dodatna pojasnila 
in kandidate prosijo za razlago njihovega obnašanja oziroma spretnosti.

KAKO SE PRIPRAVITI?

Na vprašanja na podlagi kompetenc se pripravite tako, da se prepričate, katera znanja, 
spretnosti in kompetence se zahtevajo za zadevno delovno mesto. Primeri splošnih spret-
nosti so:

•	delo z drugimi;
•	načrtovanje in organizacija;
•	analiza in reševanje težav;
•	vodenje in odločanje;
•	komuniciranje.

Nato vadite po tako imenovani metodi STAR: okoliščine, naloga, dejavnost, rezultat.

Če vas na primer vprašajo, kako obvladujete stres, in zahtevajo, da navedete primer, ko ste 
delali pod pritiskom, najprej opišite razmere (okoliščine), vključno s tem, kaj je bilo od vas 
zahtevano (naloga), nato – to naj bo glavnina odgovora – opišite, kaj ste naredili (dejav-
nost), nazadnje pa navedite, kaj se je zgodilo (rezultat). Poudarite svojo vlogo in kakšen je 
bil vaš prispevek h končnemu rezultatu.

Pri odgovorih na ta vprašanja je bistveno, da uporabljate resnične primere, ki ste jih doži-
veli, in jih podrobno opišete, ne pa da o temi razpravljate le teoretično.
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PRIJAVNI POSTOPKI PO DRŽAVAH: 
NAJPOMEMBNEJŠI NAMIGI IN NASVETI LOKALNIH 
STROKOVNJAKOV V ZVEZI Z ISKANJEM DELA IN 
RAZGOVOROM ZA DELO V TUJINI

ISKANJE ZAPOSLITVE

Kje iskati zaposlitev
Zaposlitveni oglasi so objavljeni na spletu, v časopisih, na zavodih za zaposlovanje in 
pri zasebnih agencijah za zaposlovanje. Ne pozabite obiskati portala Eures za zaposlit-
veno mobilnost. Tudi na spletišču podjetja lahko včasih najdete podatke o prostih delov-
nih mestih, podjetje pa lahko uporabi zunanjega zaposlitvenega agenta, da opravi prvi 
izbor kandidatov.

Preverjajte spletišča in medije, namenjene posebnim poklicem in panogam oziroma poseb-
nim regijam v Evropi. Ti so lahko koristni za opredelitev podjetij in stikov, za katere bi 
morda želeli delati. Nekatere države imajo spletišča, ki so posebej namenjena tujim iskal-
cem zaposlitve.

Objavite svoj življenjepis na portalu Eures za zaposlitveno mobilnost in drugih spletiščih za 
iskalce zaposlitve. Ne pozabite: če v objavi ni naveden zaključni datum, pred prijavo preve-
rite, ali je prosto delovno mesto še na voljo. Objave na nekaterih spletiščih so lahko zastarele.

Številne agencije za zaposlovanje so specializirane za prosta delovna mesta v nekem sek-
torju in hranijo življenjepise obetavnih kandidatov, da jih lahko predložijo delodajalcem. 
Pozanimajte se, kdo so specializirani zaposlovalci na vašem izbranem področju in stopite v 
stik z njimi glede sedanjih in prihodnjih prostih delovnih mest.

V nekaterih državah se številna prosta delovna mesta oglašujejo ustno in prek osebnih 
mrež. Za dodatne informacije preverite razdelke o posameznih državah v tej knjižici. Pra-
viloma lahko tako zaposlujejo manjša podjetja. Večja podjetja želijo čim širše tržiti prosta 
delovna mesta, da pritegnejo najboljše kandidate.

„Vsako leto sodelujemo na Euresovih zaposlitvenih dnevih ali drugih zaposlitvenih pri-
reditvah. Statistični podatki so lahko impresivni. Na enem zaposlitvenem sejmu je bilo 
na primer 900 prostih delovnih mest iz 17 držav EGP, ki so zajemala različne panoge, 
vključno z gradbeništvom, gostinstvom in hotelirstvom, vrtnarstvom, informacijsko teh-
nologijo, zdravstvenim varstvom in industrijo.“

Ewa Staniewicz, Euresova svetovalka, Poljska
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Čas od objave prostega delovnega mesta do sklenitve delovnega razmerja
Čas, ki mine od objave prostega delovnega mesta do njegove zapolnitve, je odvisen od vrste 
zaposlitve. Nekatera delovna mesta so lahko objavljena in zasedena istega dne. Vendar 
morda delodajalec želi spoznati druge kandidate ali preveriti ozadje in zahteva reference.

Poleg tega so lahko v nekaterih državah odpovedni roki dolgi več mesecev. Delodajalci pri-
čakujejo, da se bodo morali pogajati o datumu nastopa dela in prestopnih obdobjih z odha-
jajočimi in prihajajočimi člani osebja.

PRIJAVLJANJE NA DELOVNO MESTO

Prijava na objavljeno prosto delovno mesto
Upoštevajte postopek prijave, ki je opisan v oglasu za delovno mesto. Nekatera podjetja od 
kandidatov zahtevajo, naj se prijavijo z življenjepisom in predstavitvenim pismom. Druga 
zagotovijo prijavni obrazec, ki ga je treba v celoti izpolniti.

Prijava naj bo vedno napisana v jeziku oglasa, razen če je navedeno drugače.

Če je mogoče, naj bo prijava čim bolj osebna: pozanimajte se o imenu osebe, ki vodi izbor – 
to je lahko uslužbenec kadrovskega oddelka ali vodja oddelka –, in prijavo naslovite nanjo.

Vodite evidenco prostih delovnih mest, na katera ste se prijavili, saj jo boste potrebovali, če 
bo delodajalec stopil v stik z vami.

Vzpostavitev stika po telefonu
Podjetje po potrebi pokličite, da pridobite podrobne podatke, kako se prijaviti, prijavni obra-
zec ali ime kontaktne osebe, da lahko pismo naslovite na ustrezno osebo.

Kadar kličete v zvezi s posebnim delovnim mestom, pojasnite, ali kličete zaradi dodatnih 
informacij ali dejanske prijave na delovno mesto. Če čas klica ni primeren, zadevno osebo 
vprašajte, kdaj jo lahko spet pokličete. Govorite jasno in kratko, s čimer pokažete, da ste se 
pripravili na klic. Če kličete iz tujine, to tudi povejte. Povejte, če bi telefonski klic raje opra-
vili v maternem jeziku ali drugem (tujem) jeziku.

Pripravite kratko in jasno samopredstavitev, pojasnite, zakaj ste primerni za delovno mesto, 
in se poskušajte dogovoriti za osebni razgovor. Izogibajte se hrupnemu okolju, zlasti kadar 
kličete z mobilnega telefona.

Bodite pripravljeni, da si zapišete vse informacije, ki jih dobite med telefonskim pogovorom.
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Prijava „na slepo srečo“
Pri pisnih prijavah na lastno pobudo morate biti prepričljivi. Delodajalca morate prepričati, 
da srečanje z vami zanj ne bo izguba časa. Slovnica in črkovanje morata biti brez napak, 
ton vašega pisma pa pozitiven in prepričljiv.

Na začetku navedite, za kakšno vrsto delovnega mesta se zanimate, ter podrobno oprede-
lite spretnosti, znanja in izkušnje, ki jih imate in verjetno ustrezajo potrebam delodajalca. 
Nato navedite druge informacije o sebi, ki bodo verjetno vzbudile njegovo zanimanje, in ne 
pozabite navesti svoje razpoložljivosti. Vaše pismo naj bo kratko in jedrnato.

Življenjepis in predstavitveno pismo
Življenjepis je lahko splošen, čeprav je vedno bolje, da ga prilagodite zadevni prijavi.

Predstavitveno pismo ni le pismo, ki je priloženo življenjepisu. Biti mora osebno in relevan-
tno ter pritegniti pozornost. Za pismo uporabite nacionalno obliko in standarde – o njih se 
pozanimajte vnaprej.

Vaše pismo mora biti vedno prilagojeno posebnemu delovnemu mestu in podpisano, v njem 
pa morate navesti tudi razloge, zakaj se prijavljate. Vključiti morate pravilen naslov podje-
tja, datum, delovno mesto, na katero se prijavljate, podatke o tem, kje ste našli zaposlitveni 
oglas, kaj lahko ponudite (kvalifikacije ter delovne in druge izkušnje), prošnjo za osebni raz-
govor, vaše ime in pravilne kontaktne podatke. Če nimate imena kontaktne osebe v podje-
tju, pismo (e-pošto ali dopis) začnite s „Spoštovani“.

Poudarite, zakaj ste primerni za zadevno delovno mesto, in opišite, kaj boste doprinesli 
podjetju. Dotaknite se najpomembnejših zahtev iz zaposlitvenega oglasa in s svojimi bese-
dami navedite, kako jih izpolnjujete. Osredotočite se na to, kaj lahko ponudite delodajalcu 
in kaj bo imelo podjetje od vas, če se mu pridružite (ne pa na to, katere koristi boste imeli 
vi, če dobite službo).

Želite izstopati? Potem se pred prijavo pozanimajte o podjetju: njegovih zaposlenih in 
kulturi, izpostavah doma in v tujini, velikosti delovne sile in prihodnji strategiji. Da si ustva-
rite širšo sliko, poiščite podrobnosti o podjetju v poslovnem tisku in na spletišču podjetja (o 
konkurenci, stanju na trgu, lokalnih gospodarskih dejavnikih).

Bodite pozorni na predstavitev: bistveno je, da imata pismo in življenjepis jasno obliko. 
Evropska oblika življenjepisa Europass se širše uporablja v nekaterih državah, vendar ne v 
vseh – za posebne nasvete si preberite razdelke o posameznih državah v tej knjižici.

Vaši dokumenti naj bodo lahko berljivi in urejeni, da bodo delodajalcu všečni. Ne pošiljajte 
animacij ali načičkanih okraskov, razen če se to zahteva za delovno mesto.



22 P R I P R A V L J E N I  N A  S E L I T E V ? 

Prodajajte svoja znanja in spretnosti: poleg izobrazbe, usposabljanja in delovnih izku-
šenj navedite podrobne podatke o znanjih in spretnostih, ki ste jih pridobili med prostovolj-
nimi dejavnostmi ali konjički. Potrdite, če imate vozniški izpit, navedite jezike, ki jih govorite 
(in na kateri stopnji), ter računalniška in druga znanja, ki jih imate.

Fotografije: v nekaterih državah je običajno, da se prijavi na delovno mesto priloži foto-
grafija. V drugih državah to ni priporočljivo. Za nasvete si preberite razdelke o posameznih 
državah v tej knjižici.

Elektronske prijave
Ne uporabljajte šaljivih ali šegavih e-naslovov ali nejasnih zadev elektronskih sporočil. Pri-
jave ne pošiljajte iz e-poštnega predala trenutnega delodajalca ali s skupinsko e-pošto.
Zadeva elektronskega sporočila naj bo naziv delovnega mesta, na katero se prijavljate.

Priponke e-sporočila
Priponk naj bo čim manj, velikih datotek pa ne pošiljajte. Če je vaša prijava sestavljena iz 
predstavitvenega pisma in življenjepisa ali prijavnega obrazca, v elektronskem sporočilu 
napišite kratko spremno opombo, v kateri opišete priponke. Življenjepis in predstavitveno 
pismo se običajno pošljeta kot priponki (za posebne nasvete preverite razdelke o posame-
znih državah v tej knjižici).

Če je treba izpolniti prijavni obrazec, se prepričajte, da ste odgovorili na vsa vprašanja.

Čakanje na odgovor
Pogosto se zgodi, da odgovora na prijavo ne prejmete, če delodajalec ni zainteresiran za 
vaš profil.

PRIPRAVE NA RAZGOVOR

Tako kot se razlikujejo podjetja in organizacije na trgu, se med seboj razlikujejo tudi razgo-
vori. Vnaprej poskušajte izvedeti čim več o postopku. Ali morate s seboj prinesti dokumente, 
pripraviti predstavitev ali opraviti psihometrične, praktične ali druge teste? Koliko časa bo 
trajal postopek in s kom se boste verjetno srečali?

Za nestrokovna delovna mesta je razgovor navadno le eden. Če je prosto delovno 
mesto strokovno ali bolj vodstveno, je lahko več krogov, kandidate pa ocenjuje komisija 
izpraševalcev.

Zavedati se morate, da se znana podjetja in blagovne znamke po državah razlikujejo. 
Raziščite ustreznike vseh znanih imen v svojem življenjepisu, da izpraševalcu olajšate 
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razumevanje vaših poklicnih izkušenj. To naredite tudi za orodja, programsko opremo in 
protokole: poskusite poiskati pravilne izraze ali njihove ustreznice v jeziku države, v kateri 
se prijavljate na delovno mesto.

Isto velja tudi za izobrazbo in usposabljanje. Univerze, ustanove za usposabljanje in kva-
lifikacije se lahko močno razlikujejo. Pripravite kratek opis glavnih tematskih področij, ki 
ste jih obravnavali, da boste delodajalcu lažje pokazali, kako izpolnjujete njegove zahteve.

Splošnega priznavanja izobrazbe po vsej Evropi trenutno ni, kar pomeni, da ima lahko delo-
dajalec v eni državi pomisleke glede zaposlitve delavca iz druge države, ker ne razume, 
kakšna je stopnja njegove izobrazbe. Ena rešitev je uporaba evropske mape kompetenc 
Europass, ki vam lahko pomaga, da predstavite celostno sliko svojih kompetenc in usposo-
bljenosti z oblikovanjem mape za vse vaše dokumente (http://europass.cedefop.europa.eu/
sl/documents/european-skills-passport).

Z letom 2013 bodo na portalu Eures uvedeni tudi sektorski potni listi spretnosti, ki bodo 
iskalcem zaposlitve pomagali opisati njihove spretnosti tako, da bodo to brez težav razu-
meli delodajalci po vsej Evropi.

Koristne informacije lahko najdete tudi na portalu Tvoja Evropa: http://europa.eu/
youreurope/citizens. 

Vam bodo povrnili potne stroške, če na razgovor pripotujete od daleč? Zapišite si točen 
naslov kraja razgovora, kako priti do tja in koliko časa vam bo vzelo potovanje, da ne boste 
zamudili. S seboj imejte podatke in kontaktne telefonske številke, da lahko ob morebitni 
zamudi obvestite podjetje.

Vnaprej si pripravite oblačila, ki jih boste imeli na sebi, in se zavedajte učinka svoje osebne 
predstavitve, odnosa, govorice telesa in načina izražanja. Nebesedna komunikacija je sko-
raj enako pomembna kot besedna.

S sabo imejte pisalo in beležnico, da si med razgovorom lahko delate zapiske.

Nasveti za razgovor

•	Vnaprej preverite/se pozanimajte o poteku razgovora, ali ta vključuje teste in kako pote-
kajo, ali morate pripraviti predstavitev in ali morate prinesti kopije ali izvirnike spričeval 
oziroma drugih dokumentov.

http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/european-skills-passport
http://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/european-skills-passport
http://europa.eu/youreurope/citizens
http://europa.eu/youreurope/citizens
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•	S seboj imejte kopijo življenjepisa, prijavni obrazec, beležnico in pisalo ter seznam vpra-
šanj, ki bi jih radi postavili.

•	Potrdite udeležbo na razgovoru ter dvakrat preverite datum, uro in ime kontaktne osebe.

OSEBNA PREDSTAVITEV

Delodajalec je med razgovorom pozoren na točnost, videz, obvladanost, samozavest, kret-
nje in pripravljenost.

Preden vstopite v prostor, v katerem poteka razgovor, izklopite mobilni telefon. Stisnite roko 
izpraševalcem, če vam jo ponudijo. Ne usedite se, dokler vam ne ponudijo stola. Poskušajte 
biti samozavestni in obvladani. Govorite jasno in ne prepotiho. Ne kažite znakov živčnosti. 
Vzpostavite očesni stik.

Pazite, da ne kritizirate prejšnjih delodajalcev ali drugih oseb. Če vas pozovejo, da izrazite 
kritiko o nečem ali nekom, poskušajte to izpeljati tako, da stvari predstavite čim bolj pozi-
tivno. Ne razpravljajte o osebnih ali finančnih težavah.

ODGOVARJANJE NA VPRAŠANJA

Dobro se pripravite na najrazličnejša vprašanja, ki vam jih lahko postavijo. Večina se jih bo 
verjetno nanašala na vaše izkušnje, znanja, spretnosti in motivacijo. Izpraševalce prepri-
čajte, da ste zelo motivirani za zadevno delovno mesto. Povejte jim, da so vaše prednosti 
in interesi skladni s tistimi, ki jih iščejo. Na vprašanja odgovorite v celoti, vendar jedrnato. 
Govorite le o dejstvih, ki bi lahko zanimala delodajalca. Bodite vljudni, iskreni in profesio-
nalni. Vedno govorite resnico.

Odgovarjajte jasno in jedrnato ter ne uporabljajte žargonskih besed ali kratic. Pogosta 
vprašanja, ki jih postavljajo delodajalci na razgovoru, so:

•	Zakaj si želite to zaposlitev?
•	Kaj lahko doprinesete našemu podjetju?
•	Povejte mi kaj o sebi. Kdo ste?
•	Katere so vaše prednosti in slabosti?
•	Zakaj želite delati v tej državi?
•	Kako dolgo nameravate ostati v tej državi?
•	Zakaj ste pustili zadnjo zaposlitev?
•	Ali vaše kvalifikacije ustrezajo zaposlitvi, ki jo ponujamo?

Najverjetneje boste morali navesti praktične primere, da boste dokazali motivacijo, zna-
nja in spretnosti.
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KOČLJIVA VPRAŠANJA

Na vprašanja o slabostih ali neustreznih kvalifikacijah odgovorite diplomatsko. Svoje sla-
bosti poskusite predstaviti kot prednosti. Slabe izkušnje uravnotežite z izkušnjami, ki so se 
dobro iztekle in pri katerih ste se izkazali.

Vnaprej pripravite odgovore na vprašanja o razlogih, zakaj ste pustili druge službe ali 
prejšnje delodajalce. Preizkusite jih v družini ali pri prijateljih, ki vam morajo odkrito pove-
dati, ali so odgovori prepričljivi.

OSEBNA VPRAŠANJA

Na nekaterih razgovorih se morda obravnavajo nepoklicne teme. Kljub temu se nekatera 
področja štejejo za zasebna, zato kandidatom ni treba odgovarjati na vprašanja o njih. Vse 
države imajo zakone o boju proti diskriminaciji v skladu s pravili EU v zvezi s spolno usmer-
jenostjo, starostjo, invalidnostjo, raso, narodnostjo in verskimi prepričanji. Druga področja, 
ki se na razgovoru ne smejo obravnavati, so politična prepričanja, zdravje, zakonski stan ali 
načrtovanje družine. Če vam na razgovoru postavijo takšno vprašanje, vam svetujemo, da 
vprašate: „Kako je to povezano z delovnim mestom, na katero se prijavljam?“

POSTAVLJANJE VPRAŠANJ

Na splošno lahko sprašujete na koncu razgovora. Vprašanja lahko zadevajo: upravno struk-
turo podjetja, značilen delovni dan zaposlenega na tem delovnem mestu, rok za prejem 
povratnih informacij ter programe za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v podjetju.

RAZPRAVLJANJE O DENARNIH ZADEVAH

Razprave o plačilu so odvisne od države in delovnega mesta, na katero se prijavljate (za 
posebne nasvete si preberite razdelke o posameznih državah v tej knjižici). Če ste v dvomih, 
počakajte, da to vprašanje načne delodajalec. Na prvem razgovoru se izogibajte pogovora 
o zahtevah glede plačila. V številnih državah se navadno počaka, da delodajalec kandidatu 
ponudi zaposlitev, šele nato potekajo pogajanja o plači in drugih dodatkih.

Morda boste imeli več možnosti za pogajanja o plačilu in dodatkih v majhnem podjetju, saj 
velika podjetja in ustanove običajno uporabljajo določeno plačno lestvico.

Ali je plača izražena v urni postavki, dnevnem, mesečnem ali letnem znesku, je odvisno od 
sektorja in države. Za več informacij si preberite razdelke o posameznih državah.
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KAKO NAREDITI DOBER VTIS?

PRAVILA OBLAČENJA

Pozanimajte se o pravilih oblačenja za zadevno panogo (npr. konservativen in umirjen 
ali izviren in individualen) in se raje oblecite priložnosti primerno, kot da sledite trenut-
nim modnim zapovedim. Običajno je, da se za razgovor oblečete profesionalno, tudi če je 
delovno okolje sproščeno.

Kandidati naj bodo na splošno čisti in urejeni. Čevlji naj bodo elegantni in čisti. Izogibajte se 
športnim ali drznim oblačilom (kratkim krilom, majicam in bluzam z globokim izrezom). Ne 
uporabljajte močnih dezodorantov in parfumov. Lasje in brada morajo biti čisti in urejeni, 
bodite diskretno naličeni in ne nosite vpadljivega nakita. Za nasvete o pravilih oblačenja po 
državah si preberite razdelke o posameznih državah v tej knjižici.

SPLOŠNI NASVETI

Bodite vljudni, prijazni in nasmejani. Vzpostavite očesni stik z izpraševalcem. Pozorno pri-
sluhnite vprašanjem in na vsako od njih odgovorite (v največ dveh minutah). Govorite raz-
ločno, samozavestno in umirjeno.

Primerjajte svoje prednosti in izkušnje z zahtevami za delovno mesto, na katero se prijav-
ljate. Delodajalcu se zahvalite za njegov čas.

Svojo zainteresiranost za zaposlitev v podjetju dokažite tako, da poskusite že pred razgo-
vorom o podjetju izvedeti čim več.
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KJE V EVROPI LAHKO NAJDETE EURES?

  V državah članicah EU: v Belgiji, Bolgariji, na Češkem, Danskem, v Nemčiji, Estoniji, na 
Irskem, v Grčiji, Španiji, Franciji, na Hrvaškem, v Italiji, na Cipru, v Latviji, Litvi, Luksem-
burgu, na Madžarskem, Malti, Nizozemskem, v Avstriji, na Poljskem, Portugalskem, 
v Romuniji, Sloveniji, na Slovaškem, Finskem, Švedskem in v Združenem kraljestvu.

  V državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) = države članice EU + Islandija, 
Lihtenštajn in Norveška.

 V Švici.

Eures je zastopan v različnih čezmejnih in drugih regijah. Več podrobnosti je na voljo na 
portalu Eures.

Če iščete najbližjega Euresovega  
svetovalca, obiščite spletno  
stran http://eures.europa.eu.

V naslednjem poglavju so bili pri pisanju predstavitvenih besedil o posameznih državah, ki 
vsebujejo turistične informacije in informacije v zvezi s trgom dela, uporabljeni viri, kot so 
razdelki o posameznih državah na spletišču Eures, spletišča nacionalnih zavodov za zapo-
slovanje in poročila Eurobarometer. Druge informacije v tem razdelku so zagotovile organi-
zacije, ki so članice mreže Eures v posameznih državah.

http://eures.europa.eu
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BELGIJA 
Uradni jeziki ➔ nizozemski (sever), francoski (jug), nemški
Ureditev ➔ ustavna monarhija
Prebivalstvo ➔ 11,2 milijona
Glavno mesto ➔ Bruselj
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +32
Domenska končnica ➔.be

ZAKAJ ISKATI DELO V BELGIJI?

Belgija, v kateri imajo sedež institucije EU in druge mednarodne 
organizacije, je bogata in večjezična država. Nizozemsko govoreči 
flamski sever se ponaša z obalnimi letovišči, zgodovinskima mestoma 
Brugge in Gent ter živahnim pristaniškim mestom Antwerpen. 
Na jugu, v francosko govoreči Valoniji, najdemo goste gozdove in 
odročno resavo ter bolj umirjeno življenje. Bruselj je talilni lonec teh 
dveh kultur in velike mednarodne skupnosti.

Pomanjkanje delavcev se po regijah razlikuje. Veliko prostih 
delovnih mest je zlasti v Valoniji in Bruslju. To je deloma posledica 
neskladja med profili iskalcev zaposlitve in potrebami delodajalcev. 
Večina delovnih mest je v storitvenem ali javnem sektorju. Stalno 
se povprašuje po zdravstvenih delavcih in delavcih s področja 
informacijske tehnologije, strokovnih delavcih v osnovnošolskem 
izobraževanju, čistilnem osebju na domu, prodajnem osebju in 
pisarniških delavcih.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Pri iskanju zaposlitve v Belgiji vam koristi 
znanje nizozemščine in/ali francoščine, ki 
sta najbolj razširjena jezika. Nemščina se 
govori le v majhnem delu države. Glavno 
mesto Bruselj je dvojezično: tukaj se za 
večino delovnih mest zahteva znanje obeh 
jezikov, nizozemskega in francoskega. Ven-
dar v Belgiji, zlasti v Bruslju, najdejo zapo-
slitev tudi številne angleško govoreče 
osebe. Zaposlitvene priložnosti za osebe, ki 
govorijo angleško, so objavljene na spletni 
strani http://jobsinbrussels.com.

Belgija ima štiri javne zavode za zaposlova-
nje za različne regije in jezikovne skupnosti.

Actiris v glavnem mestu Bruselj (dvoje-
zični, nizozemski/francoski): http://www.
actiris.be

Le Forem v Valoniji (južna in francosko 
govoreča regija): http://www.leforem.be

VDAB v Flandriji (severna in nizozemsko 
govoreča regija): http://www.vdab.be

ADG na nemško govorečih območjih v 
vzhodni Belgiji: http://www.adg.be

Razdelek Povezave na portalu Eures vklju-
čuje povezave na druga zaposlitvena sple-
tišča in časopise, v katerih se objavljajo 
oglasi za prosta delovna mesta. Obiščite 
tudi spletišče o mednarodni mobilnosti in 
Belgiji: http://www.bijob.be.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Večina delodajalcev izbira kandidate na 
podlagi življenjepisa in predstavitvenega 

pisma. Če se prijavljate po e-pošti, upo-
rabite „profesionalen“ e-naslov. Poskrbite, 
da pismo vsebuje jasen sklic, ter pazite na 
obliko predstavitvenega pisma in življenje-
pisa. Pri pisanju predstavitvenega pisma 
uporabite sprejete belgijske standarde (BIN
-normen, če jih poznate).

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Ne, to ni priporočljivo.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, večina prijav je poslanih po e-pošti.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Prednost ima nacionalna oblika, vendar 
se vedno bolj uporablja tudi življenjepis 
Europass.

Vzpostavitev stika po telefonu

Kadar delodajalca pokličete, se na kratko in 
jasno predstavite ter govorite v ustreznem 
jeziku. Če se prijavljate na lastno pobudo, 
se predstavite in pojasnite, katero delovno 
mesto vas zanima.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Ne, v tej fazi to običajno ni potrebno. Vendar 
jih boste morda morali predložiti ob pod-
pisu pogodbe, zato poskrbite, da boste imeli 
pripravljen prevod spričevala.

http://jobsinbrussels.com
http://www.actiris.be
http://www.actiris.be
http://www.leforem.be
http://www.vdab.be
http://www.adg.be
http://www.bijob.be
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Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Šest tednov, čeprav je lahko to obdobje 
precej krajše pri nekaterih delovnih mes-
tih (npr. delovnih mestih, na katerih je malo 
prosilcev).

Priprave na razgovor

Če delodajalca zanima vaš profil, vas lahko 
pokliče na enega ali več razgovorov, pri-
čakujete pa lahko tudi ocenjevanje, pre-
verjanje spretnosti in znanj ter psihološko 
testiranje.

Dobro se pripravite in se pozanimajte o 
podjetju, pri čemer razmislite o razlogih, 
zakaj želite delati za tega delodajalca in v 
tem sektorju, in vadite odgovore na vpraša-
nja v drugem jeziku.

Razgovor lahko velja bolj za obliko pogaja-
nja kot za sestanek z vprašanji in odgovori. 
Za delodajalca so ključnega pomena vaše 
vedenje, samozavest, vljudnost in to, kako 
se predstavite. Predstavljali boste podjetje, 
zato se morate ujemati s skupino.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Prvi razgovor po navadi opravi psiho-
log. Potem imate lahko razgovor z vodjo 
oddelka ali pa celo prihodnjim sodelavcem. 
Zadnji razgovor, med drugim za pogajanje 
o plači, bo opravil predstavnik oddelka za 
kadrovske zadeve. Pričakujte, da bo razgo-
vor trajal 45 minut, preizkusi pa pol dneva.

Ali se rokujemo?

Da, v Belgiji je to v navadi.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Na začetku razgovora se po navadi najprej 
predstavijo izpraševalci. Nato zaprosijo za 
predstavitev še kandidata. Izpraševalec bo 
na začetku postavljal zelo splošna vpraša-
nja, nato pa vedno podrobnejša. Ob koncu 
lahko kandidat postavi dodatna vprašanja, 
razgovor pa se zaključi s praktičnim dogo-
vorom o obdobju za odločitev o izbranih 
kandidatih in povratnih informacijah.

Ozračje na sestanku je po navadi uradno in 
profesionalno. Pred razgovorom in po njem 
se vedite profesionalno. Govorite samo o 
zadevah, ki bi lahko zanimale delodajalca. 
Bodite pozorni na to, kako se predstavijo 
izpraševalci, in pri nagovarjanju uporabite 
njihovo ime, samo če to storijo tudi sami. 
Zavedati se morate, da ozračje na razgo-
voru ne kaže vedno kulture podjetja.

Katera vprašanja so neprimerna?

Ni vam treba odgovarjati na vprašanja o 
religiji, spolnosti, družinskih načrtih itd. Če 
niste pripravljeni odgovarjati na kočljiva 
vprašanja, lahko to dokazuje vašo nepo-
pustljivost do delodajalca in se vam lahko 
šteje v dobro. Če menite, da ste žrtev diskri-
minacije, se lahko uradno pritožite.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Reference in priporočilna pisma se v Bel-
giji ne uporabljajo. Lahko se zahtevajo, 
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a se to ne dogaja pogosto. Za nekatera 
delovna mesta se lahko zahteva potrdilo o 
nekaznovanosti.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Pogajanja o plači po navadi potekajo v zad-
njem delu postopka zaposlovanja, ko lahko 
kandidat postavlja vprašanja. Plača je nava-
dno izražena kot bruto plačilo na mesec ali 
uro, odvisno od vrste pogodbe. Naj se vam 
ne bo nerodno pozanimati glede natančne 
razčlenitve plače. Pri letni plači se lahko 
pogajate o dodatni 13. ali celo 14. mesečni 
plači, ki nista vključeni v plačo, navedeno v 
oglasu. O plači se je mogoče pogajati samo 
v zasebnem sektorju.

Glavne neobvezne ugodnosti so: boni 
za prehrano, zavarovanje za bolnišnično 
zdravljenje, službeni avtomobil, mobilni 
telefon, računalnik in povračilo stroškov pre-
voza na delo in z njega. Pogajata se prosilec 
in predstavnik za kadrovske zadeve.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

S pravnega vidika enodnevno poskusno delo 
ni mogoče, razen če se uredi prek agencije 
za začasna dela (to pomeni, da boste za ta 
dan prejeli plačilo). Praktičen preizkus na 
delovnem mestu je mogoč, vendar pa lahko 
traja samo toliko časa, da se preverijo vaše 
spretnosti in znanja.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Od sedem do štirinajst dni za fizične 
delavce in od enega do dvanajstih mesecev 
za druge delavce.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Delodajalec vam običajno ne povrne potnih 
stroškov.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

To je odvisno od delovnega mesta in 
delodajalca.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Če vam je delodajalec obljubil, da se vam 
bo oglasil v enem tednu, ga ne kličite prej. 
Če pa vas tudi po dveh tednih ne pokliče, 
ga lahko pokličete in zaprosite za povratne 
informacije.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Vedno bodite točni. Poskusite priti pet minut 
prej. Če pričakujete, da boste zamudili 
zaradi prometa, zamude vlaka itd., o tem 
obvestite delodajalca. Na pot na razgovor 
vzemite njegovo telefonsko številko.

Nasveti za izbiro oblačil

Oblecite se tako, kot se vam zdi, da bi 
bila oblečena oseba na položaju, na kate-
rega se prijavljate. Ne pretiravajte pri izbiri 
oblačil, a pazite tudi, da ne boste oble-
čeni preskrom no. Nakit ali parfum naj bo 
usklajen z oblačili. Zavedajte se, da s svojo 
predstavitvijo razkrivate svojo osebnost.
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BOLGARIJA 
Uradni jezik ➔ bolgarski
Ureditev ➔ parlamentarna republika
Prebivalstvo ➔ 7,3 milijona
Glavno mesto ➔ Sofija
Valuta ➔ lev (BGN)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +359
Domenska končnica ➔.bg

ZAKAJ ISKATI DELO V BOLGARIJI?

Ljubitelji sonca se zgrinjajo na plaže črnomorske obale, tisti bolj 
pustolovski pa se lahko podajo v divje gore in gozdove, po katerih se 
še vedno potikajo risi, medvedi in druge redke divje živali. Navdušenci 
nad zgodovino si lahko ogledajo mnogoštevilne ruševine iz rimskih 
časov in se seznanijo s starimi Tračani, predzgodovinskim plemenom, 
znanim po obdelavi kovin, jahalnih spretnostih in kulturnih delih.

Bolgarija doživlja močno gospodarsko rast, odkar se je leta 2007 
pridružila EU, vendar se še vedno spopada z veliko brezposelnostjo 
in za Evropo nizkimi plačami. Več priložnosti je morda za podjetnike, 
pa tudi številne nadnacionalne korporacije potrebujejo osebje za 
svoje čedalje večje poslovne interese. Večina delovnih mest je v 
storitvenem sektorju, sledita proizvodnja in kmetijstvo. Hotelirstvo 
in turizem sta panogi, v katerih je precej povpraševanja po delavcih.

„Bolgarija je dobra država za življenje in delo. Je gostoljubna in spoštljiva 
do tujcev, njeni prebivalci so odprti, iskreni in topli. Podeželje je zelo lepo, 
podnebje je dobro, kulturno življenje živahno in razgibano – pa tudi vino 
in hrana sta odlična!“

Elena Vidinska, Euresova svetovalka, Bolgarija
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Iskalci zaposlitve lahko na začetku iščejo 
zaposlitev prek nacionalnega zavoda za 
zaposlovanje, ki je največji posredovalec 
na trgu dela. Dovoljenje za obratovanje ima 
tudi več zasebnih agencij, vključno z druž-
bami Adecco Bolgarija, Manpower Bolgarija, 
Job Tiger in Jobs.bg. Spletne povezave do 
teh organizacij so na voljo v razdelku Pove-
zave portala Eures. Med drugimi viri so 
stran Eures na portalu bolgarskega nacio-
nalnega zavoda za zaposlovanje (http://
www.az.government.bg/eures) in lokalni 
uradi za delo po vsej državi.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Običajni postopek prijave poteka tako, da se 
kandidati prijavijo na delovno mesto, nato 
pa so povabljeni na razgovor z delodajal-
cem in/ali njegovim predstavnikom. Deloda-
jalec poleg življenjepisa po navadi zahteva 
kratko motivacijsko pismo, v katerem kan-
didat navede, zakaj se zanima za zadevno 
delovno mesto.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Svetujemo vam, da življenjepisu priložite 
fotografijo, čeprav to ni obvezno.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, predstavitveno pismo mora biti napi-
sano na računalnik.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Da, prednost ima evropska oblika življenje-
pisa (Europass).

Vzpostavitev stika po telefonu

Na splošno prijave na delovno mesto po 
telefonu niso priporočljive, saj delodajalec 
tako laže zavrne kandidata. S telefonskim 
pogovorom naj bi se dogovorili za razgovor 
z delodajalcem. Pri tem je pomembno nas-
lednje: predstavite se in pojasnite, za katero 
delovno mesto se zanimate in zakaj kličete. 
Na kratko in jasno obrazložite, zakaj ste pri-
merni za to delovno mesto, in se poskusite 
dogovoriti za datum razgovora.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Ne, vendar boste morda morali predložiti 
kopijo spričevala na razgovoru.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

To je odvisno od zahtev delodajalca, vendar 
redko traja več mesecev.

Priprave na razgovor

Prosilec mora biti seznanjen z dejavnost-
 jo podjetja, upravo, strankami in tekmeci 
ter razvojnimi priložnostmi. Delodajalec je 
med razgovorom pozoren na točnost, videz, 
obvladanost, samozavest in kretnje.

http://www.az.government.bg/eures
http://www.az.government.bg/eures
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Kdo bo navzoč na razgovoru?

Če razgovor poteka v lokalnem uradu za 
delo, sodelujejo svetovalec za zaposlova-
nje, kandidat in delodajalec ali njegov pred-
stavnik. Če razgovor poteka v podjetju, pa 
sodelujeta delodajalec ali njegov predstav-
nik in kandidat.

Ali se rokujemo?

Včasih, vendar le na pobudo izpraševalca. 
Če je izpraševalcev več, se ne rokujete.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Sestanek traja od pol ure do največ eno uro. 
Kadar delodajalec zahteva, naj kandidat po 
razgovoru opravi še praktični preizkus, je 
postopek daljši.

Taki sestanki najpogosteje potekajo tako: po 
pozdravu delodajalec ali njegov predstavnik 
kandidatu postavljata vprašanja. Delodaja-
lec si bo prizadeval za običajen pogovor s 
kandidatom. Od prosilca se pričakuje, da je 
samozavesten in obvladan.

Kandidati naj bodo vljudni, prijazni in se 
smehljajo; vzpostavijo naj očesni stik, 
pozorno poslušajo vprašanja in na vsako 
odgovorijo (največ dve minuti); govorijo 
naj razločno, samozavestno in umirjeno; 
na kratko naj povzamejo svoje prednosti 
ter povedo, kako njihove izkušnje ustrezajo 
zahtevam za delovno mesto, na katero se 
prijavljajo.

Kandidat lahko zastavi vprašanja na koncu 
razgovora. Zadevajo lahko upravno struk-
turo podjetja, značilen delovni dan zaposle-
nega na tem delovnem mestu, rok za 

prejem povratnih informacij, programe za 
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 
v podjetju itd.

Katera vprašanja so neprimerna?

Zakon o spodbujanju zaposlovanja prepo-
veduje neposredno ali posredno diskrimina-
cijo pri postopkih prijave na delovno mesto. 
Delodajalec kandidatov ne sme spraše-
vati o njihovem zasebnem življenju. Zakon 
o varstvu osebnih podatkov določa, da so 
osebni podatki opredeljeni kot kakršne koli 
informacije o posamezniku, ki jih je mogoče 
izslediti prek posamezne številke.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Prejšnji delodajalci lahko zagotovijo refe-
rence, ki dokazujejo, da je kandidat primeren 
za prosto delovno mesto. Nekateri deloda-
jalci lahko zahtevajo priporočilna pisma. Od 
vrste delovnega mesta je odvisno, ali potre-
bujete potrdilo o nekaznovanosti.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Kandidati naj med razgovorom ne nače-
njajo vprašanja plačila. Običajno se počaka, 
da delodajalec kandidatu ponudi zaposli-
tev, šele nato potekajo pogajanja o plači in 
drugih dodatkih. Glede na pogodbo se pla-
čilo obračunava po urah ali na mesec. 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 biti manjši 
od zneska, določenega v kolektivni pogodbi. 
Za nekatere skupine poklicev se uporabljajo 
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pragi za višino plačila. V vseh drugih pri-
merih plačilo ne bi smelo biti nižje od mini-
malne plače, ki jo vsako leto določi vlada.

Plača se po navadi izplača vsak mesec, 
čeprav je v nekaterih primerih mogoče 
tedensko plačilo. Običajno je, da se prib-
ližno na sredini mesečnega obdobja prejme 
predujem (del mesečne plače). Nekatere 
velike zasebne družbe izplačujejo nagrade 
za uspešnost.

Pogajanja o drugih dodatkih niso običajna. 
Delodajalec odtegne od plače prispevke za 
socialno varnost, prispevke za zdravstveno 
zavarovanje in davke, ki so določeni z zako-
nodajo. Če želi ponuditi dodatne ugodnosti 
ali več dni dopusta, to lahko stori.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Le kot del poskusne dobe (glej spodaj).

Kako dolga je običajna poskusna 
doba?

Podjetja od kandidatov običajno zahte-
vajo poskusno delo/dobo, ki traja največ 
šest mesecev, kar je v skladu z bolgarskim 
delovnim zakonikom. V tem obdobju je 
mogoče delavca odpustiti brez odpoved-
nega roka.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Zelo redko. Potni stroški se lahko povrnejo 
v okviru nekaterih posebnih programov za 
brezposelne osebe, prijavljene v uradih za 
delo.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Kadar kandidata k delodajalcu napoti urad 
za delo, mora delodajalec v sedmih dneh 
obvestiti lokalni urad za delo o rezultatih 
izbirnega postopka. Kadar lokalni urad za 
delo sodeluje pri organizaciji razgovora, se 
pričakuje, da neuspešne kandidate obvesti 
o odločitvi delodajalca. V drugih primerih ni 
pravnih zahtev, v skladu s katerimi morajo 
delodajalci kandidate obvestiti o rezultatu 
izbirnega postopka.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Na koncu razgovora se delodajalcu zahva-
lite za čas, ki si ga je vzel, ali mu po tem 
celo napišite zahvalno pismo. Kandidat 
lahko čez nekaj časa stopi v stik z deloda-
jalcem in se pozanima o rezultatih razgo-
vora, če se prej nista dogovorila drugače.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Pričakuje se, da kandidati za delovno mesto 
pridejo deset minut pred razgovorom.

Nasveti za izbiro oblačil

Oblecite nekoliko elegantnejša neformalna 
oblačila: ne nosite športnih oblačil, kratkih 
kril ali kričečih barv. Oblačila naj bodo čista, 
čevlji pa zloščeni in usklajeni z oblačili. Ne 
uporabljajte močnih dezodorantov in par-
fumov, pazite tudi na podrobnosti, kot so 
čisti lasje, nohti, urejena pričeska. Moški naj 
bodo sveže obriti ali imajo urejeno brado. 
Ne nosite vpadljivega nakita.
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ČEŠKA 
Uradni jezik ➔ češki
Ureditev ➔ parlamentarna republika
Prebivalstvo ➔ 10,5 milijona
Glavno mesto ➔ Praga
Valuta ➔ češka krona (CZK)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +420
Domenska končnica ➔.cz

ZAKAJ ISKATI DELO NA ČEŠKEM?

Češka republika, ki zajema zgodovinski pokrajini Češko in Moravsko, 
leži na stičišču evropskih kultur. Prestolnica Praga je osupljivo lepa 
in ima živahno umetniško sceno, podeželje pa je posejano z gradovi, 
zgodovinskimi vasicami in zdraviliškimi mesti.

Gospodarska kriza je prizadela številna češka podjetja. Vendar sta 
jo gradbeništvo in storitveni sektor razmeroma dobro odnesla, tako 
da velikega zmanjšanja delovnih mest ni bilo. Stopnje brezposelnosti 
se po regijah zelo razlikujejo: sever in vzhod se spopadata s precej 
večjo brezposelnostjo kot Praga in osrednja regija, ki se lahko ponaša 
z nenehnim zanimanjem tujih vlagateljev in množicami turistov. 
Pogosto se iščejo gostinsko osebje in osebje v prodaji na drobno, 
prodajni zastopniki, varnostniki, vozniki tovornjakov, usposobljeni 
inženirji in tehniki ter upravljavci strojev.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Urad za delo in delodajalci objavljajo prosta 
delovna mesta, čeprav številni delodajalci 
na Češkem uporabljajo storitve zasebnih 
agencij za zaposlovanje, ki vam pošiljajo 
podrobnosti o prostih delovnih mestih, če se 
prijavite pri njih.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Na objavljeno prosto delovno mesto, ki vas 
zanima, se odzovite čim prej in upoštevajte 
merila, navedena v oglasu. Vaš cilj je priteg-
niti zanimanje delodajalca, prvi stik z njim 
pa je zelo pomemben.

Če se prijavite elektronsko, pošljite predsta-
vitveno pismo, ki naj ne bo daljše od ene 
strani, in strukturiran življenjepis. Prijave ne 
pošiljajte iz e-poštnega predala trenutnega 
delodajalca, z e-naslova z vzdevkom ali s 
skupinsko e-pošto.

Vpišite zadevo e-sporočila, na primer naziv 
delovnega mesta, in jasno opišite priponke 
k sporočilu. Življenjepis pošljite v priponki.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Da, to je običajno.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave? 

Ne, prijave so lahko napisane lastnoročno 
ali natipkane. Če prijavo napišete na roko, 
poskrbite, da je pisava berljiva.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Da, ta oblika je najbolj zaželena.

Vzpostavitev stika po telefonu

Če se na delodajalca obrnete po telefonu, 
je priporočljivo poklicati na začetku delov-
nega dne. Prizadevajte si govoriti z osebo, 
ki je odgovorna za vaše področje. Pripra-
vite se na vprašanja – pri roki imejte pisalo, 
beležnico in življenjepis. Na vprašanja odgo-
varjajte kratko in natančno ter zaprosite za 
osebni sestanek z delodajalcem. Potrudite 
se, da sprejmete čas sestanka, ki ga pred-
laga delodajalec.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Ne, zaposlovalci po navadi spričevala ali 
druge dokumente preverijo na razgo-
voru. Prosilci morajo običajno predložiti 
kopije spričeval in dokumentov po podpisu 
pogodbe o delu.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Ta je različen. V oglasu je lahko naveden 
točen datum začetka pogodbe ali pa se o 
njem dogovorita delodajalec in prosilec.

Priprave na razgovor

Zaposlovalci pričakujejo, da so prosilci sez-
nanjeni s podjetjem (organizacijo in dejav-
nostmi podjetja) in podrobnostmi o prostem 
delovnem mestu. Prosilca bodo vprašali, 
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zakaj si želi delati v tem podjetju. Prosi-
lec mora biti tudi pripravljen odgovarjati na 
vprašanja o strokovnem znanju in drugih 
kvalifikacijah (osebne lastnosti, sposobnost 
za samostojno delo ali delo v skupini, zane-
sljivost, prilagodljivost in izkušnje). Neka-
teri delodajalci od prosilca zahtevajo tudi 
oprav ljanje psihodiagnostičnih testov, da 
preverijo njegovo osebnost.

Najpogostejši razgovori so osebni. Prvi krog 
razgovorov se lahko opravi po e-pošti. Novi 
mediji se šele začenjajo uporabljati.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Običajno eden do trije izpraševalci.

Ali se rokujemo?

Da, to je v navadi.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Večina sestankov se začne s kratkim uvod-
nim pogovorom o osebnih podatkih. Sle-
dijo vprašanja, s katerimi kadrovski delavec 
pridobi podrobnejše informacije o prosilcu, 
njegovih pričakovanjih in poklicnih ciljih. Ta 
vprašanja so osredotočena na izobrazbo in 
delovne izkušnje. Naslednji del razgovora 
je namenjen delovnemu mestu. V tem delu 
dobi prosilec informacije o podjetju, notra-
njih odnosih in delovnem okolju podjetja.

Pogosta vprašanja so: Nam lahko poveste 
kaj o sebi? Kaj pričakujete od zaposlitve v 
našem podjetju? Zakaj se vam zdi, da bi vas 
morali zaposliti? Zakaj ste zapustili prejšnje 
delovno mesto? Kaj ste počeli, medtem ko 
ste bili brezposelni? Kdaj lahko začnete 

delati? Kakšno plačilo pričakujete? Ste pri-
pravljeni delati nadure?

Na koncu razgovora lahko pridejo na vrsto 
nepoklicna vprašanja ali pa prosilec pojasni 
motivacijo za to delovno mesto in pokaže 
svoje spretnosti in znanja. Pomembno je, 
da ste samozavestni in pokažete, da vas 
delovno mesto in podjetje zanimata. Z vpra-
šanjem plačila je najbolje počakati, dokler 
ga delodajalec sam ne omeni ali pa vam 
pove, da vas želi zaposliti.

Katera vprašanja so neprimerna?

Zakonodaja o boju proti diskriminaciji je 
vključena v več zakonskih predpisov (npr. 
delovni zakonik, delovno pravo itd.). Ne bi 
vas smeli spraševati o politični usmeritvi, 
članstvu v politični stranki, veroizpovedi, 
družinskih razmerah in premoženju ali part-
nerskih odnosih in zakonskem stanu.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Reference in priporočilna pisma se običajno 
ne zahtevajo. Delodajalci preverijo infor-
macije o prosilčevi zadnji zaposlitvi, tako 
da opravijo telefonski pogovor s prejšnjim 
delodajalcem.

Potrdilo o nekaznovanosti se na splošno 
zahteva za nekatere poklice, na primer za 
učitelje, sodnike ali policiste. Izda ga češki 
nacionalni terminal za vnos in preverjanje 
informacij (Czech POINTs), mreža asistira-
nih centrov javne uprave, kjer lahko vsak 
državljan pridobi informacije o podatkih, ki 
jih o njem v osrednjih registrih hrani država.
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Pogajanja o plačilu in dodatkih

Če se želite pogajati o plačilu, morate biti 
seznanjeni s plačami, saj se te razliku-
jejo glede na panogo in kraj. Z zasebnimi 
in manjšimi delodajalci se boste uspe-
šneje pogajali o plači. V velikih podjetjih, 
javni ali državni upravi in ustanovah, odvi-
snih od proračuna, je plačna lestvica v glav-
nem določena. Plačilo je izraženo v urnih 
postavkah ali mesečnih zneskih, le redko pa 
na letni ravni, razen pri najvišjih vodstvenih 
položajih.

Pravila za plačani dopust so določena v 
delovnem zakoniku, vendar se lahko spre-
menijo z dogovorom med delodajalcem 
in sindikati. Včasih se je mogoče pogajati 
o letnih dodatkih in pogojih, po navadi pri 
pogodbah vodilnih delavcev.

Druge ugodnosti se lahko ponudijo kot 
spodbuda, na primer možnost nakupa izdel-
kov podjetja po nižji ceni, boni za prehrano, 
vstopnice za gledališče, bazen, popusti ali 
regres. O tem se lahko pogajata delodajalec 
in sindikat podjetja.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Poskusno delo je nezakonito. Delavci 
morajo imeti pogodbo in prejeti plačilo za 
vsako opravljeno delo.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Delavec ali delodajalec lahko odpove 
pogodbo kadar koli med poskusno dobo, 
ki ne sme trajati dlje kot tri mesece (šest 

mesecev za vodstvene delavce). Poskusno 
dobo je morda mogoče skrajšati (da je torej 
krajša od treh mesecev). Prosilci na splošno 
sprejmejo predlog podjetja.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Ne, to ni običajno.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Odločitev delodajalca (ki naj bi bila pisna) 
boste prejeli kmalu po razgovoru. Če je pozi-
tivna in se odločite, da se boste zaposlili, 
stopite v stik s kadrovskim delavcem (vodjo 
kadrovskih zadev) v podjetju, ga obvestite 
o svoji odločitvi ter se dogovorite o datumu 
začetka zaposlitve in drugih pomembnih 
podrobnostih pogodbe o zaposlitvi.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Neuspešni kandidati lahko pokličejo in se 
pozanimajo, zakaj niso bili izbrani, vendar 
se to ne dogaja pogosto.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Zelo nezaželeno je, da prosilec zamudi na 
razgovor. Po navadi je pet minut zamude še 
sprejemljivo, več pa ne.

Nasveti za izbiro oblačil

Oblačila morajo biti primerna za delovno 
mesto. Za moške se na splošno priporo-
čajo temna obleka, preprosta kravata, kako-
vostni usnjeni čevlji in aktovka. Za ženske 
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se priporočajo nevpadljiv dvodelni kostim, 
hlačni kostim ali plašč in krilo (krilo naj sega 
do kolen), kakovostni salonarji, nevpadljiva 
ličila in pričeska, ki pristaja osebi. Nakit – 
samo kot dodatek k obleki – je lahko majhna 
broška, tanka ogrlica in majhni uhani.

Še kakšen nasvet?

Poiščite čim več informacij o podjetju, zapo-
slenih in korporacijski kulturi. Na razgo-
vor se dobro pripravite, bodite pozitivni in 
se čim bolj prilagodite kulturi podjetja. Ne 
bodite preveč zgovorni. Na vprašanja odgo-
varjajte jasno.
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DANSKA 
Uradni jezik ➔ danski
Ureditev ➔ ustavna monarhija
Prebivalstvo ➔ 5,6 milijona
Glavno mesto ➔ København
Valuta ➔ danska krona (DKK)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +45
Domenska končnica ➔.dk

ZAKAJ ISKATI DELO NA DANSKEM?

Danska, kjer niste nikoli več kot eno uro oddaljeni od obale, je 
država, ki slovi kot ena od najsrečnejših na svetu, znana pa je tudi 
po vrhunskem oblikovanju in rokodelstvu ter učinkovitih javnih 
storitvah. Razlike med bogatimi in revnimi so v tej državi zelo 
majhne, večina Dancev pa se uvršča v cvetoči srednji razred.

Brezposelnost je nižja od evropskega povprečja, in čeprav se Danska 
ni izognila vplivu gospodarske krize, delodajalci še vedno težko 
zapolnijo nekatera prosta delovna mesta. Primanjkuje na primer 
strojnih inženirjev in inženirjev informacijske tehnologije, zdravnikov, 
psihologov, svetovalcev za informacijsko tehnologijo, razvijalcev 
programske opreme, farmakoekonomistov (strokovnjakov za 
farmacevtske izdelke) in drugih profilov.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Delodajalci objavijo prosta delovna mesta 
na svoji spletni strani ali uradni splet-
 ni strani http://jobnet.dk. Prosta delovna 
mesta za tuje iskalce zaposlitve so objav-
ljena tudi na spletni strani http://www.wor-
kindenmark.dk, na kateri lahko predložite 
tudi svoj življenjepis. Včasih delodajalci 
zahtevajo, naj se delovna mesta objavijo 
na posebnih spletnih straneh, ali pa naja-
mejo agencijo za zaposlovanje, da opravi 
prvi izbor kandidatov.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Postopek prijave je opisan v oglasu za 
delovno mesto in ga je treba upoštevati.

Stik med kandidatom in delodajalcem je po 
navadi neposreden. Pri pošiljanju prijave 
(navadno elektronskem) je zelo pomembno, 
da prijavo prilagodite posameznemu delo-
dajalcu. Z njim navežite stik samo v jeziku, 
ki ga zahteva v oglasu. Ni vam treba imeti 
vseh kvalifikacij, morate pa govoriti jezik, 
ki je naveden v oglasu za prosto delovno 
mesto. Vedno napišite prijavo in navežite 
stik sami osebno. Dokumenti v tujem jeziku 
morajo biti overjeni.

V postopku prijave nikakor ne smete nare-
diti naslednjega: napačno zapisati imena in 
naslova podjetja, narediti napake v prijavi, 
izražati nelojalnosti do preteklih delodajal-
cev, zamuditi na razgovor.

„Euresova svetovalka mi je zagotovila 
informacije o obiskovanju tečaja za 
vrtnarja v rastlinjaku na Danskem, ki je 

zajemal tudi jezikovni tečaj danskega 
jezika in delo na danski farmi. Ta pri-
ložnost se mi je zdela zanimiva, tudi kot 
način za pridobitev novih spretnosti in 
znanja za moje prihodnje poklicno živ-
ljenje. Razširi ti obzorje, te naredi bolj 
samostojnega, poveča tvojo samoza-
vest in razširi tvojo osebno mrežo!“
Sarunas, iskalec zaposlitve iz Litve

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Fotografije so neobvezne, čeprav se prila-
gajo vse pogosteje.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, prijava naj ne bo lastnoročno napisana.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Življenjepisi Europass pri danskih delo-
dajalcih niso priljubljeni. Od vas se priča-
kuje, da boste pripravili oseben in namenski 
življenjepis.

Vzpostavitev stika po telefonu

Svetujemo vam, da stopite v stik s podje-
tjem po telefonu, če želite poslati prijavo na 
lastno pobudo. To bo pripomoglo k namen-
skosti vaše prijave. V zaposlitvenih ogla-
sih je navedeno, na koga se je treba obrniti. 
Preden pošljete prijavo, lahko brez zadržkov 
stopite v stik s podjetjem. Dobro pripravite 
svoja vprašanja, da si vas ne bodo zapom-
nili kot kandidata, ki je zapravljal njihov 

http://jobnet.dk
http://www.workindenmark.dk
http://www.workindenmark.dk
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čas. Izogibajte se vprašanj o plači, saj bo ta 
tema obravnavana med razgovorom.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Ne, razen če se to izrecno zahteva v zapo-
slitvenem oglasu. Prijava je sestavljena iz 
življenjepisa in predstavitvenega pisma, 
razen če je navedeno drugače.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Ta se razlikuje, vendar približno eden do dva 
meseca.

Priprave na razgovor

Razgovor je pogovor med vami in izpra-
ševalci, zato se od vas pričakuje, da ste 
dejavni in postavljate vprašanja. Pripravite 
jih vnaprej, pozanimajte se tudi o vrednotah 
in poslanstvu podjetja. Morda boste morali 
opraviti tudi psihološke in praktične teste.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Število ljudi na razgovoru je različno, po 
navadi od ena do pet. Pomembno je, da 
ohranjate dober očesni stik z vsemi izpraše-
valci. Poskrbite, da se vsi počutijo vključene. 
Sestanek običajno traja največ eno uro, 
kandidatu pa pogosto ponudijo kavo ali čaj.

Ali se rokujemo?

Vsem navzočim stisnite roko, ko se spoz-
nate in poslovite. Stisk roke naj bo trden, pri 
tem pa osebi glejte v oči.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Delodajalci so zlasti pozorni na to, ali ima 
prosilec zahtevane kvalifikacije.

Sestanek poteka po posebnem vrstnem 
redu. Najprej se morda na kratko pogovorite 
o vremenu, poti na sestanek ali drugi splo-
šni temi. Nato ima podjetje kratko predsta-
vitev, prosilci pa se lahko predstavijo. Ob 
koncu sestanka lahko prosilec postavi vpra-
šanja o delovnem mestu, plači, delovnih 
razmerah, pogodbi, dopustu, dodatkih itd.

Sestanek se konča z informacijami o na -
slednjih stopnjah zaposlitvenega postopka. 
Navadno je ozračje prijateljsko in odkrito, 
tak odnos pa se pričakuje tudi od prosilca. 
Ne pozabite ohranjati dobrega očesnega 
stika.

Na razgovoru so najpomembnejše poklicne 
teme. Med najpogostejšimi vprašanji so 
vprašanja o vaših slabostih in prednostih 
ter kje se vidite čez tri do pet let po raz-
govoru. Zavajajočih vprašanj ni. 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.

Katera vprašanja so neprimerna?

Danska ima zakone o boju proti diskrimi-
naciji v skladu s pravili EU v zvezi s spo-
lom, starostjo, invalidnostjo, raso, religijo in 
političnimi prepričanji. Ni vam treba odgo-
voriti na vsa vprašanja. Spolna usmerjenost 
in načrtovanje družine veljajo za strogo 
zasebne zadeve.
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Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Zahteva po referencah je odvisna od oko-
liščin. Delodajalec bo navezal stik z ose-
bami, ki mu lahko zagotovijo reference, če 
je delovno mesto zelo strokovno, na primer 
za vodstvena ali akademska delovna mesta. 
Reference lahko zagotovijo prejšnji delo-
dajalci ali kolegi (pričakuje se, da se bodo 
odzvali na delodajalčevo morebitno prošnjo 
za reference).

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

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Na voljo so standardne pogodbe o zaposli-
tvi, vendar pa lahko podjetje uporabi tudi 
svojo. Individualno pogodbo primerjajte s 
standardno pogodbo, da ne bi česa izpustili. 
Kupite jo lahko v vseh knjigarnah.

V navadi je, da se pogajate o plači ali delov-
nem času, pa tudi o dodatnih ugodnostih, 
odvisno od ravni delovnega mesta. Plačilo 
se lahko določi na uro, teden ali mesec, 
redko na leto. Plačilo letnega dopusta je 
določeno z zakonskimi zahtevami. More-
bitni sistem nagrajevanja je treba posebej 
omeniti.

Mogoče se je pogajati o posebnih ugod-
nostih, odvisno od ravni delovnega mesta. 

Najpogostejše so brezplačni telefon, časo-
pisi, službeni avto, internet itd. Pogajate se 
z vodjo podjetja ali oddelka za kadrovske 
zadeve.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Poskusno delo ni v navadi, razen v redkih 
poklicih. Lahko ga zavrnete.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Pogosta je trimesečna poskusna doba.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Potni stroški, ki jih imate z udeležbo na raz-
govoru, se redko povrnjeno.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

To je različno, vendar vas delodajalec o 
odločitvi običajno obvesti v enem tednu po 
razgovoru. Če pogoje izpolnjujejo tudi drugi 
kandidati, boste morda povabljeni na drugi 
razgovor.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

V navadi je ponoven telefonski pogovor ali 
sestanek za ovrednotenje kandidata, da 
ta izve, na katerih področjih se lahko še 
izboljša.
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Koliko prej naj pridem na razgovor?

Danci so zelo točni. Rajši pridite od pet do 
deset minut prej. Ne pričakuje se, da boste 
potrdili svojo udeležbo. Če se razgovora ne 
boste udeležili, ne boste dobili nove prilož-
nosti, razen če imate izjemne kvalifikacije, 
zaradi katerih vas je vredno počakati.

Nasveti za izbiro oblačil

Oblecite se bolj klasično, ne preveč vpa-
dljivo ali sproščeno. Nakit naj ne bo vpadljiv 
in na splošno brez „piercingov“ na vidnih 
mestih.
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NEMČIJA 
Uradni jezik ➔ nemški
Ureditev ➔ zvezna parlamentarna republika
Prebivalstvo ➔ 80,5 milijona
Glavno mesto ➔ Berlin
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +49
Domenska končnica ➔.de

ZAKAJ ISKATI DELO V NEMČIJI?

Največja članica EU ima vse, od svetovljanskih velemest do ljubkih 
vasic in pravljičnih gradov, spektakularnih gora, prostranih gozdov 
in peščenih plaž – vse to pa lahko v stilu raziščete z železnico, ki ji 
na svetu ni para.

Nemčija je industrijska velesila, znana po kakovostni proizvodnji 
in oblikovanju, zlasti motornih vozil in elektronike. Uspešno je 
prebrodila gospodarsko krizo in povečala število delovnih mest, 
medtem ko se je v drugih državah EU njihovo število zmanjšalo. 
Iskalci zaposlitve najlažje najdejo delo na jugu in jugozahodu države, 
medtem ko je brezposelnost v vzhodnih zveznih deželah (Länder) 
skoraj dvakrat večja od brezposelnosti v zahodnem delu države, 
čeprav se zmanjšuje. Kar zadeva panoge, obstaja povpraševanje po 
delavcih za zapolnitev prostih delovnih mest za kvalificirane tehnike 
in inženirje, na voljo so tudi delovna mesta v gradbeništvu, negi in 
babištvu.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Iskalci zaposlitve se lahko z nemškim trgom 
dela na splošno seznanijo na spletni strani 
nacionalnega javnega zavoda za zaposlo-
vanje (glej razdelek Povezave na portalu 
Eures).

Koristne informacije o življenju in delu v 
Nemčiji lahko poleg tega najdete na splet-
 ni strani ministrstva za gospodarstvo in 
tehnologijo, ministrstva za delo in nacio-
nalnega javnega zavoda za zaposlovanje: 
http://www.make-it-in-germany.com. 

Druga zaposlitvena spletišča morda zagotav   -
ljajo storitve za posebne poklice ali regije. Če 
že točno veste, kje bi radi živeli, si po    glejte 
spletno stran regionalnega časopisa.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Poskrbite, da je dokumentacija v vaši pisni 
prijavi popolna ter vsebuje prijavno pismo, 
življenjepis, fotografijo in nekaj priporočilnih 
pisem. Poskrbite, da v nobenem dokumentu 
ni pravopisnih napak in da je dokumentacija 
videti popolna.

Prijavno pismo naj ne bi bilo daljše od ene 
strani, življenjepis pa naj ima največ dve 
strani in vsebuje vsebino delovnega mesta, 
lahko pa dodate profil delovnega mesta s 
svojimi spretnostmi in strokovnim znanjem. 
Oblika mape mora biti primerna za delovno 
mesto.

Če pošiljate prijavo po e-pošti, je priporo-
čljivo, da pošljete predstavitveno pismo, 
življenjepis, fotografijo in priporočilna 
pisma skupaj v enem dokumentu.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Življenjepisu ni treba priložiti fotografije. 
Kljub temu večina delodajalcev rada vidi, da 
je prijavi priložena fotografija.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave? 

Lastnoročno napisani življenjepisi niso 
zaželeni, razen če je to izrecno navedeno.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Poleg drugih obrazcev za osebne podatke 
se pogosto uporablja tudi življenjepis Euro-
pass. V nekaterih primerih ali za nekatere 
poklice je koristneje oblikovati individualni 
format, s katerim boste izstopali iz množice 
drugih življenjepisov.

„Sodelovanje med mrežo Eures Špa-
nija in zvezo inženirjev iz Zaragoze je le 
v nekaj mesecih privedlo do zaposlitve 
več kot 20 inženirjev v malih in srednje 
velikih podjetjih v Nemčiji in nordijskih 
državah. Tem delavcem in podjetjem, 
ki so jih zaposlila, smo nudili tudi pod-
poro in praktične napotke za lažji pre-
hod delavcev v novo okolje.“
Teresa Vieitez Carrazoni, Euresova 
svetovalka, Španija

Vzpostavitev stika po telefonu

Če se z delodajalcem ali kadrovskim oddel-
kom pogovarjate po telefonu, bodite vedno 
vljudni ter se predstavite z imenom in pri-
imkom. Vnaprej pripravite odgovore in se 
držite bistva.

http://www.make-it-in-germany.com
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Če razmišljate o prijavi na lastno pobudo, 
dobro razmislite, kaj boste povedali in kako 
boste ustrezno pojasnili, zakaj se prijavljate 
na ta način.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Da, zlasti če so tesno povezana s profilom 
delovnega mesta ali zahtevanimi znanji 
in spretnostmi. Ni vam treba priložiti vseh 
spričeval (npr. o dokončanju računalniškega 
tečaja pred desetimi leti).

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Za delovna mesta brez usposabljanja ali 
obrtniška delovna mesta lahko od objave 
prostega delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja mine do en mesec. Za 
visokokvalificirana delovna mesta lahko to 
obdobje traja do tri mesece.

Priprave na razgovor

Za delodajalca je zelo pomembno, kako se 
predstavite, vključno z oblačili, pričesko in 
nakitom, vedenjem, nejezikovno komunika-
cijo, očesnim stikom in izražanjem. Bodite 
pripravljeni, da izpraševalca prepričate, da 
vas ta služba zelo zanima, kar lahko doka-
žete tako, da med razgovorom postavljate 
vprašanja. 

Vedno se potrudite, da se že prej poza-
nimate o dejavnostih in proizvodih tega 
podjetja, približnem številu zaposlenih, 
izpostavah doma in v tujini, če se izpra-
ševalci odločijo preveriti vaše znanje o 
podjetju.

Izjemoma in glede na delovno mesto lahko 
morda prvi razgovor opravite po telefonu. 
Zelo malo podjetij uporablja Skype ali druga 
orodja VoIP.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Po navadi razgovor opravi od dve do šest 
oseb. Sodelujejo lahko naslednje osebe: 
lastnik ali direktor podjetja, vodstveni 
delavci, kadrovski delavci in sodelavci.

Ali se rokujemo?

Da, izpraševalci pričakujejo stisk roke, ko 
vstopite v sobo za razgovor.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Razgovor običajno poteka po natančno 
določenem načrtu. Najprej se predsta-
vijo predstavniki podjetja, nato pa sledi 
predstavitev samega podjetja. Potem je na 
vrsti prosilec. Predstavnik podjetja potem 
postavlja različna vprašanja.

Proti koncu razgovora lahko kandidat po -
stavi še kakšno vprašanje. Ob koncu raz-
govora dobi nekaj informacij o postopku 
prijave in tem, kdaj ga bo delodajalec 
obvestil o odločitvi. Razgovor običajno traja 
približno eno uro, ni pa nujno.

Ne pozabite, da so lahko nekatera vpraša-
nja zvita. Zlasti na vprašanja o prednostih 
in slabostih ali neustreznih kvalifikacijah 
odgovorite pazljivo in diplomatsko. Svoje 
slabosti poskusite predstaviti kot prednosti. 
Če na primer veste, da je ena vaših sla-
bosti nepotrpežljivost do sodelavcev, delo-
dajalcu povejte, da imate navado sodelavce 
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opozarjati na roke ali se pogosto zanimati 
za njihove rezultate. 

Če vas vprašajo, ali niste preveč usposo-
bljeni za to delovno mesto, lahko odgovo-
rite, da je to trenutno najbrž res, ampak da 
bo delodajalec, ko se boste povsem vklju-
čili v podjetje, gotovo našel ustreznejše 
delovno mesto ali naloge glede na vaše 
kvalifikacije.

Katera vprašanja so neprimerna?

Nemčija ima zakone o boju proti diskrimi-
naciji, ki se imenujejo Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz (AGGs) (splošni zakon 
o enakem obravnavanju). V skladu z njim 
vprašanja o strogo zasebnih zadevah, ki 
niso povezane z delovnim mestom, niso 
dovoljena. Vprašanja o splošnem zdravju, 
načrtovani nosečnosti, finančnem stanju, 
religiji, spolni usmerjenosti itd. veljajo za 
strogo zasebne zadeve.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Dokazila o vaši učinkovitosti in prizadev-
nosti na delovnem mestu so nujna, če želite 
prepričati morebitnega delodajalca, naj 
vas zaposli. (Dokazilo je spričevalo, ki ga 
izda delodajalec in do katerega je upravi-
čen vsak delavec v Nemčiji. Preprosto doka-
zilo vsebuje osebne podatke ter informacije 
o vrsti in trajanju zaposlitve brez ocene. 
Strokovno dokazilo vključuje tudi rezul-
tate, usposobljenost in formalno vede-
nje delavca.) Dokazila in kopije spričeval 
morate poslati s predstavitvenim pismom 
in življenjepisom.

Reference in priporočilna pisma se veči-
noma ne uporabljajo. Novi delodajalec bo le 
izjemoma navezal stik z vašim trenutnim ali 
prejšnjim delodajalcem.

Za zaposlitev v javnem sektorju boste po -
trebovali potrdilo o nekaznovanosti, ki 
ga dobite na lokalni policijski postaji. Za 
druga delovna mesta pa navadno ni vnap-
rej znano, ali ga boste potrebovali. Deloda-
jalec ga lahko zahteva ob podpisu pogodbe.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Pogajanja o pogodbi so odvisna od posame-
znega podjetja in panoge, v kateri to deluje. 
Razen pri delovnih mestih z določeno plačo 
se o plačilu lahko pogajate. Pri pogajanjih 
morate vedeti, da je v Nemčiji plačilo izra-
ženo v urnih postavkah ali mesečnih zne-
skih. O plači se pogaja odgovorni vodstveni 
delavec (zuständige Führungskraf).

Poleg plače se lahko pogajate tudi za 
dodatne ugodnosti, kot so plačilo letnega 
dopusta in letni bonusi, če niso že vključeni 
v pogodbo s podjetjem.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Nekatera podjetja lahko zahtevajo eno-
dnevno poskusno delo. Priporočljivo je, da 
tega ne zavrnete.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

V nemškem civilnem zakoniku splošno tra-
janje poskusne dobe ni določeno, vendar ne 
sme biti daljša od šestih mesecev. Poskusna 
doba se ne sme zamenjevati z zaposlitvijo 
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za poskusno dobo, ki je po svoji naravi 
pogodba o začasnem delu (pri čemer je 
poskusna doba dejanski razlog za omejitev).

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Nekatera podjetja vam lahko povrnejo stro-
ške, ki ste jih imeli s prihodom na razgovor, 
vendar v zvezi s tem ni nobenega pravila. 
Lahko samo upate, da vam bodo to ponudili.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Če se podjetje odloči, da vas bo zaposlilo, 
vam navadno to sporoči po telefonu.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Na koncu razgovora vam delodajalec po 
navadi pojasni, kakšen bo nadaljnji posto-
pek in kako dolgo bo trajal. Če se vam ne 
oglasi v dogovorjenem roku, lahko navežete 
stik z njim in ga zaprosite za več informacij.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Za nemške delodajalce je zelo pomembno, 
da ste točni.

Nasveti za izbiro oblačil

Nosite oblačila, primerna za podjetje in 
delovno mesto, na katero se prijavljate. 
Bankirji in bančni uslužbenci morajo na pri-
mer nositi kravato. Izogibajte se vpadlji-
vemu nakitu.
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ESTONIJA 
Uradni jezik ➔ estonski
Ureditev ➔ parlamentarna republika
Prebivalstvo ➔ 1,3 milijona
Glavno mesto ➔ Talin
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +372
Domenska končnica ➔.ee

ZAKAJ ISKATI DELO V ESTONIJI?

Estonija je znana po informacijski tehnologiji – programsko opremo 
za Skype sta napisala dva Estonca – in srednjeveški prestolnici 
Talin, obalnih letoviščih, otokih, romantičnih gradovih in gozdovih, ki 
pokrivajo več kot polovico njene površine. Čeprav se Estonija pogosto 
opisuje kot najmanjša baltska država, se številni Estonci štejejo za 
Nordijce in ne za Balte, saj so njihove etnične in jezikovne korenine 
bližje koreninam Fincev kot pa koreninam Litovcev ali Latvijcev.

Konec leta 2011 je imela Estonija najnižjo stopnjo javnega dolga v 
EU. Na majhnem trgu dela te države je konkurenca za prosta delovna 
mesta zelo huda, zlasti za vodstvena delovna mesta. Glede na 
najnovejše podatke se najmanj prosilcev prijavi za razpisana prosta 
delovna mesta v storitvenem sektorju, prodaji ter za prosta mesta 
upravljavcev strojev in opreme.



52 E S T O N I J A 

ISKANJE ZAPOSLITVE

V Estoniji se delo najpogosteje najde s 
pomočjo prijateljev, časopisnih oglasov, 
agencij za zaposlovanje, spletnih porta-
lov in javnega zavoda za zaposlovanje: 
estonskega sklada za primer brezposel-
nosti in njegovih uradov za delo (spletne 
povezave najdete v razdelku Povezave 
na portalu Eures). Med drugimi koristnimi 
estonskimi portali za iskanje zaposlitve sta: 
CV-Online (http://www.cv.ee) in CV Market 
(http://www.cvkeskus.ee).

Na splošno je pri iskanju zaposlitve bistvena 
mreža osebnih stikov. Če imate veze, ki vam 
lahko pomagajo dobiti notranje informa-
cije, jih izkoristite. Ali poznate koga, ki dela 
v podjetju? Vprašajte ga, ali vam lahko 
pomaga.

Uporabljajte tudi družbene medije. Po -
stanite „privrženec“ podjetja, v katerem se 
želite zaposliti, na omrežju Facebook in mu 
sledite na omrežju Twitter. Tako boste dobili 
informacije, ki jih sicer ne bi.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

V Estoniji se na delovno mesto najpogo-
steje prijavite prek spletne podatkovne 
zbirke prostih delovnih mest. Priporočljive 
so elektronske prijave, ki naj bodo kratke in 
konkretne. Pisna prijava naj bo čitljiva, slov-
nično pravilna, kratka in jedrnata.

V številnih primerih morate po predloži-
tvi življenjepisa in prijave prestati več izbir-
nih krogov. Ti lahko vključujejo jezikovni 
preizkus znanja in preizkus primernosti za 
delovno mesto. Na koncu – če ste uspešni – 
lahko pričakujete povabilo na razgovor.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

To je povsem odvisno od prijavitelja in ni 
obvezno. V približno polovici prijav v Estoniji 
je življenjepisu priložena fotografija.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave? 

Ne, predstavitveno pismo in življenjepis sta 
običajno natipkana in poslana elektronsko.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Prednost ima nacionalna oblika 
življenjepisa.

Vzpostavitev stika po telefonu

Preden pokličete po telefonu, imejte pri roki 
oglas za prosto delovno mesto, seznam 
spretnosti in znanj, življenjepis in belež-
nico. Poiščite pravo osebo za stik – stro-
kovnjaka za kadrovske zadeve. Povejte, da 
se zanimate za prosto delovno mesto, in 
se pozanimajte, kam naj pošljete potrebne 
dokumente. Bodite vljudni, poslušajte, govo-
rite počasi in razločno, dajte natančne odgo-
vore in informacije o referencah. Dejavno 
sodelujte v pogovoru.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Ne, spričevala in potrdila o kvalifikacijah 
prinesite na prvi razgovor. Sprejemljive so 
tudi kopije. Predložite samo spričevalo za 
najvišjo kvalifikacijo. Ni vam treba predlo-
žiti spričeval, starejših od deset let, če niso 
povezana z delovnim mestom ter zahteva-
nimi spretnostmi in znanji.

http://www.cv.ee
http://www.cvkeskus.ee
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Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Povprečno en mesec.

Priprave na razgovor

Ustrezno se pripravite na razgovor, da boste 
na sestanku videti samozavestni in osredo-
točeni. S seboj imejte pisalo in beležnico, da 
si lahko kaj zapišete. Ne sedite, dokler vas 
ne povabijo. Bodite samozavestni, prepri-
čljivi in nasmejani.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Po navadi so na razgovoru uradni predstav-
nik delodajalca in strokovnjak(-i) za kad-
rovske 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 ure in pol.

Ali se rokujemo?

Kot pozdrav je sprejemljiv stisk roke; poča-
kajte, da vam delodajalec prvi ponudi roko. 
Bodite prijazni in odprti, sedite ali stojte 
vzravnano, govorite glasno in razločno, 
ohranjajte očesni stik.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

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 prednos-
tih in slabostih, zakaj se zanimate prav za 

to delovno mesto, vprašanja o izobrazbi, 
usposabljanju in preteklih delovnih izkuš-
njah, konjičkih, delovnih razmerah ter plači. 
Od vas se pričakuje, da ste odkriti in prijazni, 
vendar ne preveč domači.

Pričakujte vprašanja o nalogah, delovnih 
razmerah, prihodnjih sodelavcih, bonusih in 
plači ter splošnih informacijah o prejšnjem 
delovnem mestu, nalogah, ki ste jih tam 
opravljali, in zakaj ste ga zapustili.

Kandidati lahko za dodatne informacije o 
prostem delovnem mestu in podjetju nava-
dno zaprosijo na koncu razgovora.

Katera vprašanja so neprimerna?

Vprašanja o zasebnem življenju (npr. o 
spolni usmerjenosti, veroizpovedi, noseč-
nosti, bolezni, finančnih zadevah) veljajo za 
strogo zasebne zadeve.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Kandidati morajo v življenjepisu navesti 
kontaktne podatke dveh ali treh oseb, ki 
jim bodo zagotovile reference. Te osebe so 
lahko prejšnji delodajalci ali stiki iz šole ali 
univerze, ki morajo biti sposobne potrditi 
ustrezno vsebino življenjepisa in zagotoviti 
osnovne poklicne informacije o kandidatu.

Potrdilo o nekaznovanosti je obvezno za 
javne uslužbence. Pri nekaterih poklicih po -
trebujete potrdilo policije, da nimate kazen-
ske kartoteke (npr. vozniki glede preteklih 
prometnih prekrškov).
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Pogajanja o plačilu in dodatkih

Pogajanja glede pogodbe lahko zadevajo 
datum začetka zaposlitve, plačo in bonuse. 
O plači se je mogoče pogajati, vendar je to 
odvisno od položaja in podjetja. Plača je 
običajno izražena v mesečnem znesku. Pla-
čilo letnega dopusta je vključeno v plačo 
in se določa v skladu z estonsko zakono-
dajo. Za letne bonuse se ni mogoče poga-
jati ločeno.

Ponudijo se lahko naslednje ugodnosti, ki 
pa niso pogoste: uporaba službenega avto-
mobila, povračilo potnih stroškov, članarina 
za telovadnico ali bazen. O teh ugodnos-
tih se je mogoče pogajati v zasebnem sek-
torju. O dodatnih ugodnostih se pogajate z 
neposrednim nadrejenim.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Ne, to ni običajno.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Poskusna doba po navadi traja štiri mesece, 
na državnih/vladnih delovnih mestih pa šest 
mesecev.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Ne, to ni verjetno.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Večina podjetij (60 %) vas obvesti o rezul-
tatih postopka prijave v dveh tednih po raz-
govoru, drugi (40 %) povratnih informacij ne 
pošiljajo.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Zaposlovalec lahko od vas pričakuje, da se 
boste sami pozanimali o povratnih infor-
macijah. Po razgovoru lahko vprašate, kdaj 
lahko pričakujete odgovor. Če ne prejmete 
povratnih informacij v dogovorjenem času, 
lahko pokličete delodajalca in se poza-
nimate o rezultatih. Po razgovoru lahko 
delodajalcu pošljete e-sporočilo in se mu 
zahvalite za razgovor – s tem pokažete 
svoje zanimanje, on pa si vas bo zato laže 
zapomnil.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Zelo priporočljivo je, da na razgovor pridete 
pravočasno. Zamuda brez utemeljenega 
razloga ni dopustna. Pridite nekaj minut prej 
– tako boste pokazali točnost in zanimanje 
za prosto delovno mesto.

Nasveti za izbiro oblačil

Predpisani način oblačenja je odvisen od 
položaja. Priporočljivo je, da ste oblečeni 
klasično in udobno. Lahko si nadenete nakit.
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IRSKA 
Uradni jeziki ➔ angleški, irski
Ureditev ➔ republika
Prebivalstvo ➔ 4,6 milijona
Glavno mesto ➔ Dublin
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +353
Domenska končnica ➔.ie

ZAKAJ ISKATI DELO NA IRSKEM?

Irska očara obiskovalce s spektakularno zahodno obalo, živahnim 
glavnim mestom Dublin ter glasbo in književnostjo, ki se glede na 
velikost države in število prebivalcev ponašata z izjemnimi dosežki. 
V zadnjih letih se je zelo hitro modernizirala, kljub temu pa ji je 
uspelo ohraniti znamenito gostoljubnost ter edinstveno podeželsko 
očarljivost, za katero se zdi, da se uspešno zoperstavlja vplivom 
globalizacije.

Irsko je hudo prizadela gospodarska kriza, ki se je začela leta 2007. 
Zaprla so se številna delovna mesta v gradbenem, proizvodnem in 
storitvenem sektorju. Vendar je bila ugotovljena rast v hotelirstvu 
in živilski industriji ter sektorju IKT. Druge pomembne panoge so 
biotehnična in farmacevtska industrija, industrija medicinskih 
pripomočkov, zelena energija in finančne storitve. Na portalu Eures 
je navedeno, katerih posebnih znanj in spretnosti primanjkuje v 
irskih podjetjih na področju znanosti, inženirstva, informacijske 
tehnologije, financ, prodaje in trženja.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Pri večini objavljenih prostih delovnih mest 
se od kandidatov zahteva, da predložijo 
življenjepis in predstavitveno pismo ali da 
izpolnijo prijavni obrazec.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Delodajalec si prvi vtis o vas ustvari iz 
življenjepisa in predstavitvenega pisma, 
predložiti pa morate tudi dokazila, da imate 
potrebne lastnosti za dobro opravljanje 
dela. Če se prijavljate na irski trg, morate 
opredeliti ustrezne spretnosti in znanja za 
prosto delovno mesto ter navesti primere, 
kako te spretnosti in znanja razvijate.

Življenjepis vedno natipkajte na kakovos-
ten papir. Natisnite ga v črni pisavi na bel 
papir. Enako predlogo/slog/materiale upo-
rabite tudi za predstavitveno pismo. Življe-
njepis morate vedno dojemati kot trženjsko 
orodje, ki bo pripomoglo k temu, da vas 
delodajalec opazi.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Ne, razen če se to izrecno zahteva.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, na Irskem lastnoročno napisana 
predstavitvena pisma niso zaželena.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Na Irskem se življenjepis Europass ne upo-
rablja pogosto. Irski delodajalci na splošno 

dajejo prednost splošni obliki, čeprav je 
sprejemljiv tudi življenjepis Europass. Ne 
pozabite, da mora življenjepis pritegniti 
pozornost delodajalca. Zato poskrbite, da 
je konkreten, in ne pozabite, da je njegov 
namen morebitnemu delodajalcu prodati 
vaša znanja in spretnosti.

Vzpostavitev stika po telefonu

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

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Če prijavni postopek vključuje predložitev 
življenjepisa in predstavitvenega pisma, 
morate življenjepisu priložiti fotokopije 
ustreznih kvalifikacij. Pri elektronskih pri-
javnih obrazcih morate jasno opredeliti vse 
kvalifikacije in navesti, da so potrdila o kva-
lifikacijah na voljo na zahtevo. Od prosilca 
se lahko zahteva, naj na razgovor prinese 
originalna spričevala.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

V povprečju do šest tednov, čeprav so lahko 
nekatera prosta delovna mesta dan po 
objavi že zasedena.

Priprave na razgovor

Priprave so ključnega pomena za vsak raz-
govor in vaše delo se dejansko začne z 
njimi. Pomembno je, da pred razgovorom o 
podjetju izveste čim več. To vam bo poma-
galo odgovarjati na vprašanja in pripraviti 
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svoja vprašanja, ki jih boste zastavili izpra-
ševalcu. Pri pripravah je pomembno, da 
namenite dovolj časa analizi opisa delov-
nega mesta in izpostavite, kaj podjetje 
išče pri kandidatu. Naredite seznam spret-
nosti, znanj, poklicnih in osebnih lastnosti, 
ki jih zahteva delodajalec in so ključnega 
pomena za uspeh na delovnem mestu. 
Oblikujte seznam vprašanj in odgovorov v 
zvezi z lastnimi poklicnimi cilji, dolgoročnimi 
načrti, preteklimi uspehi ter delovnimi pred-
nostmi in slabostmi. Na razgovor ne poza-
bite prinesti življenjepisa in imen oseb, ki 
vam lahko zagotovijo reference.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Razgovor navadno vodita dve ali tri osebe. 
Če je vključen preizkus, ga običajno vodi 
ena ali več oseb. Razgovori po navadi tra-
jajo približno 40 minut.

Ali se rokujemo?

Razgovori se skoraj vedno začnejo s pozdra-
vom in rokovanjem, zato bodite pripravljeni 
na to, če vam izpraševalec ponudi roko.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Razgovor po navadi poteka v zasebni 
pisarni. Eden od izpraševalcev bo prevzel 
vlogo vodje razgovora ter predstavil sebe, 
komisijo in postopek razgovora. Navadno je 
ozračje zelo uradno, od prosilca pa se priča-
kuje uraden in spoštljiv odnos. Večina raz-
govora je osredotočena na poklicne zadeve, 
le kakšnih 10 % časa je posvečenega nepo-
klicnim temam. Za kandidate je pomembno, 
da znajo predstaviti svoje razloge in moti-
vacijo za to delovno mesto. Odgovarjati 

morajo jasno in natančno ter se izogibati 
žargonu ali kraticam.

Dobili boste priložnost, da postavite vpraša-
nja, vendar raje počakajte do naslednjega 
razgovora, če je ta seveda predviden.

Katera vprašanja so neprimerna?

Na Irskem veljajo zelo strogi zakoni o boju 
proti diskriminaciji, na katerih temelji ves 
postopek. Ne smejo vam postavljati vpra-
šanj, ki bi lahko veljala za diskriminacij-
ska, nanje pa vam ni treba odgovarjati 
(na primer koliko ste stari). Večina oseb-
nih zadev, na primer starost, veroizpoved, 
spolna usmerjenost itd., velja za popolnoma 
zasebne.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

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

Čeprav se za vsa delovna mesta zah-
teva moralna neoporečnost prosilca, je za 
nekatera delovna mesta potrebno trdnejše 
dokazilo o značaju, na primer za vzgojitelje, 
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negovalce, za nekatera pa celo reference 
policije.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Po navadi so celotni prejemki opredeljeni 
pred začetkom postopka, zato finančna ali 
druga pogajanja niso v navadi.

Plačilo se lahko obračuna na uro, teden, 
mesec ali leto. Za delovna mesta v podje-
tjih in uradih je po navadi izraženo kot letna 
plača, za delovna mesta v gradbeništvu, 
prodaji na drobno, hotelirstvu in gostinstvu 
pa kot plačilo na uro.

Dopust, ugodnosti in druge zadeve, ki niso 
povezane s plačilom, so vključene v nave-
deno plačo. Po navadi se o plači in dodat-
nih ugodnostih pogaja kadrovski/vodstveni 
delavec.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Od vas lahko zahtevajo poskusno delo, ki 
traja tri do šest mesecev.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Alternativa poskusnemu delu je poskusna 
doba do enega leta. Postopek se konča, ko 
prejmete obvestilo o uspehu ali neuspehu.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Upravičeno je, da delodajalca pozovete, 
naj krije stroške, ki jih imate z udeležbo na 

razgovoru, vendar morate biti v teh časih 
pripravljeni na odgovor, da to ni predvideno 
v proračunu. V tem primeru se morate odlo-
čiti, ali ste stroške pripravljeni kriti sami.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Delodajalec vam bo na prvem razgovoru 
povedal, kakšen je nadaljnji postopek.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Delodajalci neuspešnim kandidatom na 
zahtevo zagotovijo povratne informacije.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Potovanje načrtujte dovolj vnaprej in pridite 
na razgovor vsaj deset minut pred predvi-
denim začetkom. Delodajalci imajo odklo-
nilen odnos do kandidatov, ki ne pridejo 
pravočasno na razgovor, saj lahko to kaže 
na njihove težave z delovnimi navadami.

Nasveti za izbiro oblačil

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

Še kakšen nasvet?

Delodajalci od kandidatov pričakujejo, da se 
predstavijo v najboljši luči. Bodite spoštljivi 
in vljudni. Drugačno vedenje ne bo dobro 
sprejeto. Zelo pomemben je očesni stik.
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GRČIJA 
Uradni jezik ➔ grški
Ureditev ➔ parlamentarna republika
Prebivalstvo ➔ 11,1 milijona
Glavno mesto ➔ Atene
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +30
Domenska končnica ➔.gr

ZAKAJ ISKATI DELO V GRČIJI?

Vpliv sicer male Grčije je ogromen, od njenega zgodovinskega 
prispevka k civilizaciji do najrazličnejših turističnih znamenitosti/
dejavnosti, ki jih ponuja danes, vključno z več kot 2 500 otoki, 
očarljivimi plažami, bujnimi soteskami in romantičnimi razvalinami.

Dolžniška kriza, ki se je začela leta 2010, je privedla do strogih 
varčevalnih ukrepov in finančnih reform. Brezposelnost je velika, 
zlasti med mladimi. Mobilnost delavcev je majhna, pri čemer je 
veliko oseb zaposlenih v družinskih podjetjih. Priseljenci (predvsem 
iz Albanije) pomenijo 9,4 % delovne sile, od tega jih je četrtina 
zaposlena v gradbeništvu. Največji industriji v Grčiji sta ladijski 
promet in turizem. Največje povpraševanje je po pisarniških in 
računovodskih delavcih, delavcih v trgovini, nato gradbenih delavcih 
in delavcih na področju osebnih storitev (frizerjih, kuharjih in 
natakarjih).
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Poleg spremljanja portala Eures sledite raz-
delku Povezave na tem portalu, kjer boste 
našli povezavo do grškega nacionalnega 
zavoda za zaposlovanje, OAED, ki ga vodi 
grška agencija za zaposlovanje delovne sile. 
Kontaktne podatke za vse lokalne urade za 
zaposlovanje lahko dobite prek povezave 
PES index na spletni strani zavoda OAED. 
Zasebne agencije za zaposlovanje v Grčiji 
niso dovoljene.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Običajno se na delovno mesto v Grčiji prija-
vite tako, da delodajalcu pošljete življenje-
pis po e-pošti ali mu ga izročite osebno ali 
pa stopite v stik z njim po telefonu. Življe-
njepisu je treba priložiti predstavitveno 
pismo s podpisom prosilca, v katerem so 
navedeni razlogi za prijavo.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Fotografija se običajno priloži, vendar to ni 
obvezno, razen v turizmu, kjer jo morda zah-
tevajo delodajalci v hotelih in restavracijah.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave? 

Ne, raje pošljite natipkano pismo.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Na splošno grški življenjepis ni daljši od 
dveh strani, vendar je oblika Europass 
znana in se lahko uporablja. Delodajalca 

bolj kot oblika življenjepisa zanimajo kan-
didatove spretnosti in znanja, delovne izku-
šnje, osebnost in predanost delu. Poskrbite, 
da je vaš življenjepis podrobno in pravilno 
oblikovan ter da so po potrebi na voljo vse 
reference, ki morajo biti potrjene.

Vzpostavitev stika po telefonu

Pri telefonskih stikih z delodajalcem je 
pomembno, da ste vljudni, resni, pokažete 
zanimanje, pozorno poslušate in ste iskreni.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Ne, razen če se to izrecno zahteva. Vendar 
morajo kandidati na srečanju z zaposloval-
cem imeti vse potrebne – potrjene – doku-
mente (spričevala, potrdila, pisma v zvezi z 
delovnimi izkušnjami).

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Navadno največ en mesec.

Priprave na razgovor

Koristno je, da pred razgovorom o podjetju 
izveste čim več.

Če se razgovora zaradi utemeljenega raz-
loga ne boste mogli udeležiti, morate zapro-
siti za nov sestanek od dva do tri dni prej.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Pri individualnem razgovoru ste lahko sami 
z izpraševalcem. Lahko se opravita dva 
zaporedna razgovora z različnimi osebami. 
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Če je razgovor pred komisijo, bo verje-
tno prisotnih tri do pet oseb. Na skupinski 
razgovor je povabljenih več kandidatov, ki 
sodelujejo v pogovoru.

Ali se rokujemo?

Da, vljudno in v poslovnem svetu sprejem-
ljivo se je rokovati pred razgovorom in po 
njem.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Zaposlovalec hoče med razgovorom izve-
deti, katere spretnosti in znanja ter more-
bitne pogoje za zaposlitev ima kandidat. 
Sestanek vodi vodja oddelka ali vodja kad-
rovskih zadev. Pred zaposlitvijo so lahko 
organizirani od dva do štirje sestanki in 
preizkusi.

Ozračje na razgovorih ali preizkusih je po 
navadi sproščeno, prijateljsko in namenjeno 
spoznavanju. Razmerje med nepoklicnimi in 
poklicnimi zadevami, obravnavanimi med 
razgovorom, je približno 30 : 70.

Prosilec mora dejavno sodelovati v razgo-
voru in pozorno poslušati delodajalčeva 
vprašanja. Biti mora profesionalen in dosto-
janstven. Če se mora zaradi zaposlitve pre-
seliti, zaposlovalec od njega pričakuje, da 
poskrbi za jezikovne, nastanitvene in dru-
žinske zadeve.

Katera vprašanja so neprimerna?

Vprašanja o političnem prepričanju in zaseb-
nem življenju veljajo za strogo zasebna.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

To je odvisno od delodajalca. Po navadi jih 
ne potrebujete, zagotovi pa vam jih lahko 
prejšnji delodajalec. Reference naj bi pod-
prle prosilčev položaj ter potrdile njegovo 
kakovost, spretnosti in znanja.

Priporočilna pisma se navadno ne zahte-
vajo, vendar morajo biti takoj na voljo. Za 
delovna mesta na področju varnosti in viso-
kih položajih boste morda potrebovali potr-
dilo o nekaznovanosti.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

V standardnih pogodbah so določeni tra-
janje, osnovna plača in plačilo letnega 
dopusta. Priporočljivo je, da prvi korak naredi 
delodajalec. O plači in vseh morebit nih let-
nih bonusih se lahko nato pogajate ločeno. 
Najpogostejše dodatne ugodnosti so doda-
tna plača ob koncu leta, dodatno zdrav  -
stveno zavarovanje, službeni avtomobil in 
provizija. O teh postavkah se pogaja kad-
rovski delavec ali vodja oddelka.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Če delodajalec zahteva poskusno delo, vam 
na to ni treba pristati.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Uporablja se dvanajstmesečna plačana 
poskusna doba. Če se v tem obdobju 
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pogodba odpove, odpuščeni delavec ni 
upravičen do nadomestila.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

To je odvisno od delodajalca.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Celotni postopek običajno traja približno en 
mesec.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Običajno delodajalec prevzame pobudo 
za pošiljanje povratnih informacij po 

razgovoru. Kandidati navadno ne zahtevajo 
povratnih informacij.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Biti morate točni. Priporočljivo je, da na raz-
govor pridete deset minut prej. Ne priča-
kujte, da bo tako točen tudi delodajalec.

Nasveti za izbiro oblačil

Preverite svoj videz in poskrbite, da ste 
snažni, obriti in lepo oblečeni v skladu s 
standardi podjetja.
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ŠPANIJA 
Uradni jezik ➔ španski
Ureditev ➔ ustavna monarhija
Prebivalstvo ➔ 46,7 milijona
Glavno mesto ➔ Madrid
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +34
Domenska končnica ➔.es

ZAKAJ ISKATI DELO V ŠPANIJI?

Španija je sicer znana po soncu in plažah, vendar pa se lahko pohvali 
tudi z zasneženimi gorami, težko prehodno divjino, bujnimi naravnimi 
rezervati in skalnatimi obalnimi potmi. Je tudi država, ki ima izjemno 
veliko krajev, uvrščenih na Unescov seznam svetovne dediščine.

Gospodarska kriza je Španijo hudo prizadela. Brezposelnost se je 
povečala, hkrati z njo pa se je zmanjšalo sicer veliko število tujih 
delavcev v tej državi. Vendar se turistična in sorodne panoge dobro 
držijo, povečalo pa se je tudi število delovnih mest v sektorju 
informacijske tehnologije, na področju umetnostnih, rekreacijskih 
in razvedrilnih dejavnostih ter v administraciji. Trendi kažejo, da 
bodo nadaljnjo rast trga dela verjetno spodbudili storitveni sektor, 
industrija in tehnološki razvoj ter vnovična oživitev kmetijskega 
sektorja z uporabo novih tehnologij.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Iskanje dela v Španiji je težavno. Uporabite 
vse razpoložljive vire (znance, sorodnike, 
medije, informacijske centre, poklicna zdru-
ženja itd.), mrežo Eures ter veliko domišljije 
in ustvarjalnosti.

Če pridete v Španijo in iščete delo, se pri-
pravite na čakanje. Tudi kadar delodajalec 
na zavodu za zaposlovanje oglašuje prosto 
delovno mesto, se na prijave morda ne bo 
odzval hitro.

„Delo v tujini širi obzorje in vam omo-
goča, da izkusite neodvisno življe-
nje. Poleg tega pripomore k izboljšanju 
samozavesti in razširitvi osebne mreže. 
Če se preselite, bodite odprti za novo 
kulturo in pripravljeni za učenje novih 
stvari.“ 
Iskalec zaposlitve iz Litve, ki živi in 
dela na Danskem

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Najpogostejši način prijave je, da pošljete 
življenjepis in predstavitveno pismo. Pismo 
naj nima več kot štiri kratke odstavke na eni 
strani. Napisano mora biti preprosto, jasno, 
prijazno in uradno. Poskrbite tudi, da je pod-
pisano ter da vključuje vašo telefonsko šte-
vilko in polni naslov. Uporabite isto pisavo, 
robove in vrsto papirja kot pri življenjepisu.

Ne pošiljajte velikih ali nepreverjenih dato-
tek po e-pošti. Bolje je, da pošljete samo 
življenjepis in predstavitveno pismo ter 
navedete, da lahko po potrebi pošljete 

več informacij. Če prijavo napišete lastno-
ročno, se potrudite, da je ta čitljiva, in ne 
uporabljajte zelo majhne pisave ali barv-
nega črnila.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Fotografija je običajna, vendar ni obvezna. 
Zajema naj obraz/obraz in ramena (razen 
če se zahteva fotografija cele postave) 
in mora biti primerna za delovno mesto. 
Shranite jo v obliki, ki v življenjepisu ne bo 
zavzela preveč prostora.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave? 

Ne, predstavitveno pismo mora biti napi-
sano na računalnik, razen če se zahteva 
drugače.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Na splošno ima prednost nacionalna oblika 
življenjepisa.

Vzpostavitev stika po telefonu

Pri telefonskih stikih ugotovite, s kom se 
pogovarjate, in povejte, s kom želite govo-
riti, preden poveste, kdo ste.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Ne, vendar je priporočljivo, da verodostoj-
nost dokumentov potrdijo španski organi, če 
je to mogoče.
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Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Ta je različen.

Priprave na razgovor

Ustrezno se morate pripraviti, da na razgo-
voru jasno veste, zaradi katerih vrlin ste ide-
alen kandidat za zadevno delovno mesto.

Pogosto se zahteva, da opravite preizkus 
praktične usposobljenosti za opravljanje 
poklica in razgovor z uslužbencem kad-
rovskega oddelka. Po navadi je treba priti 
na razgovor v prostore podjetja, čeprav je 
mogoče uporabiti nove medije (npr. video-
konference, Skype itd.).

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Razgovor običajno vodi delodajalec, 
vodstveni ali kadrovski delavec podjetja.

Ali se rokujemo?

Da, ljudje si po navadi sežejo v roke na 
začetku in koncu sestanka. V navadi je, da 
se dotikate drugih ljudi (rame, roke), kadar 
so v skupini ženske, se pogosto poljubimo 
na lici (dvakrat). Če vas Španec poskusi 
poljubiti, ga ne zavrnite, ni pa primerno, da 
prevzamete pobudo za poljubljanje.

Nasvet o osebnem prostoru: Španci imajo 
radi bližino in se običajno pri spoznavanju 
osebi približajo bolj kot Severnoevropejci.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Ne, razgovor je lahko strukturiran ali 
nestrukturiran, formalen ali neformalen, s 
komisijo ali v skupini.

Izpraševalec se bo pogovarjal o vašem 
življenjepisu, pri čemer bo glavno pozornost 
namenjal usposabljanju in akademskemu 
delu ter delovnim izkušnjam. Povpraša vas 
lahko o vaših stališčih in osebnosti. Posku-
šal bo opredeliti, kakšni ste, kako se obna-
šate v določenih situacijah in kako se 
vključite v skupino.

Poleg predstavnika kadrovskega oddelka 
je lahko prisoten tudi tehnični strokovnjak, 
ki vam postavlja vprašanja v zvezi z nalo-
gami delovnega mesta. Kadrovski delavec 
bo osredotočen na osebne in splošne spret-
nosti in znanja ter delovne razmere.

Kandidat lahko nato postavi dodatna vpra-
šanja, razgovor pa se zaključi s praktičnim 
dogovorom o obdobju za odločitev o izbra-
nih kandidatih in povratnih informacijah. 
Dobro izkoristite slovo in pokažite, da ste 
optimistični in da pričakujete dobre novice.

Zavedati se morate, da z nejezikovno komu-
nikacijo med razgovorom o sebi razkrijete 
informacije, ki potrjujejo ali postavljajo na 
laž vaše besede. Na vprašanja o napakah 
ali kritiki odgovorite iskreno. Vsi delamo 
napake, pomembno pa je, česa se iz 
zadevne situacije naučimo. Zgodbo vedno 
pripovedujte s pozitivne plati in pridite do 
pozitivnih zaključkov.
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Če vam postavijo neprijetna ali provoka-
tivna vprašanja, ostanite mirni. Težka vpra-
šanja se običajno uporabljajo pri izbiri višjih 
vodstvenih delavcev, prodajnega osebja ali 
osebja za stike s strankami.

Vadite tehniko razgovora na spletnem 
mestu http://www.todofp.es ali z mentorjem 
za razgovore (simulatorjem) na spletnem 
mestu http://www.educastur.es.

Katera vprašanja so neprimerna?

Delodajalec vas ne sme spraševati o strogo 
osebnih zadevah, vendar se lahko v nekate-
rih primerih, še zlasti če ste ženska, poza-
nima o zasebnih in družinskih razmerah in 
načrtih. Čeprav je priporočljivo odgovoriti na 
vsa vprašanja, lahko vedno vljudno vpra-
šate: „Kako je to povezano z delovnim mes-
tom, na katero se prijavljam?“

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Da, te dokumente prinesite na razgovor. 
Bolje je, da jih imate pri roki, če jih boste 
slučajno potrebovali. V zadnjih letih se je 
povečala uporaba priporočilnih pisem in 
referenc. S seboj imejte kopije spričeval, pri-
poročilnih pisem od prejšnjih delodajalcev, 
sodelavcev ali profesorjev ter vse druge 
dokumente, povezane z informacijami v 
vašem življenjepisu.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Plače so navadno izražene v mesečnih pla-
čah ali letnih zneskih. Če to v oglasu za 
prosto delovno mesto ni navedeno, se lahko 
pri sindikatu (ni pomembno, ali ste včla-
njeni) pozanimate glede zakonsko dolo-
čene in običajne plače za zadevno delovno 
mesto. V Španiji se uporabljajo nacionalna 
minimalna plača in kolektivni sporazumi, 
ki se med posameznimi regijami precej 
razlikujejo.

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 spo-
sobnosti, pa prejmete dogovorjeni povišek.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Obdobja poskusnega dela za delavce 
so določena v različnih vrstah pogodb o 
zaposlitvi.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Največ šest mesecev za usposobljene stro-
kovnjake in dva meseca za druge delavce. V 
primeru contrato indefinido de apoyo a los 
emprendedores (pogodbe za nedoločen čas 
za podporo podjetnikom) je poskusna doba 
eno leto. Med poskusno dobo lahko katera 
koli od strank odpove pogodbo iz katerega 
koli razloga.

http://www.todofp.es
http://www.educastur.es
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Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Ne, te stroške po navadi poravna prijavitelj. 
O tej zadevi bi se bilo mogoče pogajati z 
delodajalcem pred razgovorom.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

To je odvisno od delodajalca. Ta običajno 
prijavitelja obvesti o rezultatu razgovora 
kmalu zatem, vendar ne vedno.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Če kmalu po razgovoru ne prejmete nobe-
nih povratnih informacij, lahko domnevate, 
da niste bili izbrani. Redko vas obvestijo, če 
niste bili uspešni.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Španci pogosto niso zelo točni, vendar 
kandidati ne smejo zamujati. Če pridete 
5–10 minut prej, je dovolj, da boste lahko 
poiskali osebo, s katero imate sestanek.

Nasveti za izbiro oblačil

Razgovor ni zabava. Pri pripravah upošte-
vajte, da boste tam zaposleni. Po navadi je 
dovolj, da ste čisti in urejeni. Diplomanti ali 
vodstveni delavci navadno nosijo kravato, 
če so moški, ženske pa visoke pete. Izogi-
bajte se vpadljivemu nakitu in oblačilom 
živih barv.

Še kakšen nasvet?

Španska zakonodaja skoraj povsod prepo-
veduje kajenje in številni Španci ne marajo 
kajenja. Kandidatom zato svetujemo, naj ne 
kadijo, tudi če se jim to dovoli.
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FRANCIJA 
Uradni jezik ➔ francoski
Ureditev ➔ predsedniška republika
Prebivalstvo ➔ 65,6 milijona
Glavno mesto ➔ Pariz
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +33
Domenska končnica ➔.fr

ZAKAJ ISKATI DELO V FRANCIJI?

Francija je pomembno turistično središče, ki vsako leto privabi 
80 milijonov obiskovalcev. Turizem, ki je leta 2010 pomenil več kot 
7 % BDP, zagotavlja veliko delovnih mest.

Francosko gospodarstvo je socialno tržno gospodarstvo, ki temelji 
na zasebni lastnini. Temelji predvsem na storitvah – tri četrtine 
Francozov je zaposlenih v storitvenem sektorju –, čeprav industrijska 
podjetja še naprej pomenijo razmeroma velik delež bruto domačega 
proizvoda (BDP) in izvoza ter zaposlujejo 14 % delovne sile. Francija 
je imela leta 2011 več tujih naložb v industrijo kot katera koli 
druga evropska država, zlasti v kemično, kovinsko, in prehrambno 
industrijo. Tuje naložbe v raziskave in razvoj so se v obdobju 2007-11 
povečevale za povprečno 12 % na leto.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

V Franciji se delo najpogosteje išče tako, da 
se delodajalcu pošljeta motivacijsko pismo 
in življenjepis. Številna prosta delovna mesta 
so na voljo prek francoskega javnega zavoda 
za zaposlovanje, Pôle emploi (http://www.
pole-emploi.fr), ali prek agencij za začasna 
dela, ki iščejo tudi delavce za zaposlitev na 
podlagi srednje- in dolgoročne pogodbe o 
zaposlitvi. Na spletišču Pôle emploi se vsak 
dan v povprečju objavijo oglasi za približno 
150 000 delovnih mest. Prijavo lahko po -
šljete po navadni ali e-pošti.

Večina postopkov zaposlovanja vključuje 
vsaj en razgovor z delodajalcem.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Življenjepis naj vsebuje eno stran za mlade 
diplomante oziroma največ dve strani za 
bolj izkušene profile. Življenjepis na dveh 
straneh je na splošno organiziran v šest 
oddelkov.

•	Osebni podatki: ime, naslov, telefonska 
številka (z mednarodno klicno številko), 
e-naslov. Podatki o zakonskem stanu, 
starosti in državljanstvu (če ste državljan 
države Evropskega gospodarskega pros-
tora) so neobvezni.

•	Naziv: navedite splošno delovno mesto, 
na katero se prijavljate, in po možnosti 
opredelite svoje prednosti, na primer 
„trgovski pomočnik z aktivnim znanjem 
treh jezikov: angleškega, francoskega in 
španskega“.

•	Delovne izkušnje: prejšnje zaposlitve, 
vključno z datumi, delovnim mestom, 

imenom podjetja, panogo in krajem zapo-
slitve, pri čemer morate natančno navesti 
svoje odgovornosti, naloge in rezultate.

•	Usposabljanje: navedite datume 
zaključka šolanja in njihove ekvivalente v 
francoskem izobraževalnem sistemu.

•	Jeziki in poznavanje informacij-
ske tehnologije: navedite svoj materni 
jezik in opredelite raven znanja fran-
coskega jezika – bralno, pisno in ustno 
razumevanje.

•	Druge informacije, pogosto imeno-
vane „interesi“. Če ste živeli v Franciji, to 
navedite.

Prijavno pismo ne sme biti daljše od ene 
strani in mora biti natipkano (najpogosteje 
ga pošljete po e-pošti). Dokažite zanimanje 
za podjetje in poudarite, kako izpolnjujete 
zahteve delovnega mesta.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Običajno je, da se življenjepisu priloži foto-
grafija, zlasti za delovna mesta, ki vključu-
jejo stike s strankami.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave? 

Če ni navedeno drugače, pošljite natip-
kano predstavitveno pismo. Če delo-
dajalec v izbirnem postopku uporablja 
grafologijo, se bo v zaposlitvenem oglasu 
zahtevalo lastnoročno napisano predstavit-
veno pismo. Vendar ni več zakonito, da se 
prijavitelji uvrstijo v ožji izbor le na podlagi 
grafološke analize.

http://www.pole-emploi.fr
http://www.pole-emploi.fr
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Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Čeprav se življenjepis Europass ne upo-
rablja pogosto, pa je vedno bolj priljubljen, 
zlasti v velikih podjetjih. Delodajalci cenijo 
zlasti razdelek o znanju jezikov.

Vzpostavitev stika po telefonu

Ni običajno, da pred razgovorom navežete 
stik z delodajalcem po telefonu. Če pa to 
želite, je priporočljivo, da to naredite v fran-
coskem jeziku. Če ne poznate imena osebe, 
ki je pristojna za zaposlovanje, poskušajte 
ugotoviti, kdo to je, preden pošljete prijavo. 
Če se na delovno mesto prijavljate prek 
agencije za zaposlovanje, se je koristno 
pozanimati vsaj o področju dejavnosti pod-
jetja in njegovi velikosti.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Spričeval vam ni treba priložiti prijavi, ven-
dar jih imejte s seboj na razgovoru. Včasih 
je koristno imeti kopije spričeval z overjenim 
prevodom, zlasti če je vaš izobraževalni sis-
tem zelo drugačen od francoskega.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Povprečno tri tedne, vendar je lahko zelo 
različen, od 24 ur do več mesecev.

Priprave na razgovor

Delodajalec bo zelo pozoren na vašo toč-
nost in splošen odnos, vključno z oblačili. 
Razgovor lahko traja pol dneva, vključno s 
praktičnimi testi. Pozanimajte se o podjetju, 

da boste lahko poudarili svojo motivacijo za 
delovno mesto.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Prvi razgovor navadno opravi predstavnik 
kadrovskega oddelka. V majhnih podjetjih 
ali pri obrtnikih se boste običajno srečali z 
direktorjem.

Ali se rokujemo?

Da, izpraševalcu stisnite roko pred sestan-
kom in po njem. Francozi veliko dajo na eti-
keto, zato cenijo vljudnost in lepo obnašanje.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Delodajalec po navadi predstavi podjetje. 
Potem je na vrsti kandidat, da pokaže, zakaj 
naj bi izmed vseh kandidatov zaposlili prav 
njega. Svetujemo vam, da poudarite svoje 
kompetence in dokažete, kako ustrezajo 
zahtevam delodajalca za pomoč pri izpol-
njevanju potreb podjetja.

Katera vprašanja so neprimerna?

V Franciji se uporablja zelo jasna zako-
nodaja o boju proti diskriminaciji. Ni vam 
treba odgovoriti na vprašanja, ki se vam 
zdijo neprimerna in/ali niso pomembna za 
delovno mesto, na katero se prijavljate.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Priporočilna pisma niso bistvena, podrobno 
pa navedite svoje poklicne izkušnje in tako 
pokažite svoje kompetence. Nekateri delo-
dajalci se lahko po telefonu ali e-pošti 
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obrnejo na enega ali več delodajalcev, ki 
ste jih navedli v življenjepisu. Za nekatera 
delovna mesta na področju varnosti in v 
javni upravi boste morda morali predložiti 
potrdilo o nekaznovanosti.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Podrobnosti o plači so praviloma objav-
ljene v oglasu za prosto delovno mesto. 
Plača je izražena kot mesečni ali letni bruto 
znesek pred odbitki. O njej se je morda 
mogoče pogajati na koncu postopka zapo-
slovanja. Lahko je tudi navedeno, da se je o 
plači mogoče pogajati. V tem primeru boste 
morali dokazati, da si zaslužite več od pre-
dlagane osnovne plače. Pogodbo o zaposlitvi 
morate podpisati, preden nastopite delovno 
mesto ali najpozneje prvi dan zaposlitve.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Testi so pogosto del postopka zaposlovanja, 
poskusno delo pa se ne uporablja pogosto. 
Če se od vas zahteva, da pred podpisom 
pogodbe opravite poskusno delo, mora biti 
to zelo kratko in se ne sme uporabiti za 
opravljanje dela za delodajalca.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Poskusna doba je različna, od enega dneva 
do več mesecev, odvisno od vaših kvalifi-
kacij in vrste pogodbe o zaposlitvi. Za eno-
mesečne pogodbe običajno traja en teden. 
Mogoče jo je enkrat podaljšati.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Potne stroške udeležbe na razgovoru lahko 
poravna javni zavod za zaposlovanje, če je 
kandidat prijavljen kot iskalec zaposlitve in 
za to podporo zaprosi pred odhodom na 
razgovor.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Rezultate boste prejeli v dveh do štirih 
tednih: višja kot je raven kvalifikacije, daljši 
je postopek zaposlovanja. Svetujemo vam, 
da po štirih tednih pokličete zaposlovalce.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Ni običajno, da se pozanimate, zakaj niste 
bili izbrani za delovno mesto, vendar to 
lahko naredite, če ste obzirni. Povratne 
informacije vam lahko koristijo pri prihod-
njih razgovorih.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Čeprav Francozi niso zelo točni, vam zlasti 
v velikih mestih, kot je Pariz, svetujemo, da 
pridete 15 minut prej.

Nasveti za izbiro oblačil

Oblačila morajo biti primerna za delovno 
mesto, na katero se prijavljate.
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HRVAŠKA 
Uradni jezik ➔ hrvaški
Ureditev ➔ parlamentarna republika
Prebivalstvo ➔ 4,3 milijona
Glavno mesto ➔ Zagreb
Valuta ➔ hrvaška kuna (HRK)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +385
Domenska končnica ➔.hr

ZAKAJ ISKATI DELO NA HRVAŠKEM?

Preveč obiskovalcev Hrvaške zaobide Zagreb, prestolnico z elegantno 
avstro-ogrsko arhitekturo, živahno umetniško sceno, pestrim 
nakupovanjem in brezštevilnimi gostinskimi lokali. Vendar lahko to 
milijonom turistov, ki se vsako leto zgrinjajo na Hrvaško, oprostimo, 
da podležejo čarom dalmatinske obale in njenih 1 000 otokov.

Stopnja brezposelnosti je visoka, zlasti med mladimi, vendar so na 
voljo spodbude za vlagatelje in dobre možnosti za razvoj trga dela. 
Zlasti poleti je povpraševanje po delovni sili v turizmu in hotelirstvu. 
Prav tako je sezonsko povpraševanje po nekvalificiranih delavcih 
v kmetijstvu ter po zdravnikih in drugem zdravstvenem osebju, 
predvsem na podeželju in otokih. Priložnosti lahko najdejo tudi 
turistični predstavniki in učitelji tujih jezikov, ki so domači govorci.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Pri iskanju dela si pomagajte z osebnimi 
stiki, zaposlitvenimi spletišči in časopisnimi 
oglasi ali pa delodajalcu pošljite prijavo na 
lastno pobudo. Obrnete se lahko na zasebne 
agencije za zaposlitev za določen čas, 
prosta delovna mesta v javnem sektorju 
pa morajo biti objavljena v uradnem listu 
in prek hrvaškega zavoda za zaposlovanje.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Predstavitveno pismo naj ne bo daljše od 
ene strani, v njem pa morate točno navesti, 
zakaj ste pravi kandidat za zadevno delovno 
mesto. Besedilo mora biti slovnično pravilno 
in v skladu s pravili poslovnega komunicira-
nja. Poskrbite tudi, da je razumljivo in lahko 
berljivo.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Da, priporočljivo je, da priložite fotografijo.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, zaželena je natipkana prijava.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Da, nič ne bo narobe, če pošljete življenje-
pis Europass.

Vzpostavitev stika po telefonu

Če je telefonska številka navedena, 
lahko navežete stik po telefonu. Vendar 

številni delodajalci navedejo, da informacij 
ni mogoče dobiti po telefonu.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Da, če je to navedeno v oglasu o prostem 
delovnem mestu.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Od nekaj dni do nekaj mesecev, odvisno od 
delovnega mesta. Izbirni postopki za viso-
kokvalificirana delovna mesta ter delovna 
mesta v javnem sektorju so lahko dol-
gotrajnejši. Nekvalificirana delovna mesta 
ali delovna mesta v manjših podjetjih se 
lahko hitro zapolnijo.

Priprave na razgovor

Prvi vtis je zelo pomemben. Pozornost bo 
namenjena tudi temu, kako ste oblečeni 
za razgovor. Poleg tega se boste morali 
predstaviti na podlagi svojega življenje-
pisa. Najpogostejša vprašanja se nanašajo 
na vaše prednosti in slabosti. Pozanimajte 
se o podjetju, da ste seznanjeni z njego-
vim vsakdanjim poslovanjem in zahtevami 
delovnega mesta, na katero se prijavljate. 
Če imate stike v podjetju, jih izkoristite sebi 
v prid.

Pred razgovorom se lahko opravijo pisni in 
ustni testi (psihološki, strokovni).

Če niste več zainteresirani za službo, o tem 
pravočasno obvestite delodajalca.
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Kdo bo navzoč na razgovoru?

Bodisi ena oseba bodisi skupina oseb, 
odvisno od podjetja.

Ali se rokujemo?

Da. V skladu z etiketo najprej stisnete roko 
ženskam, zatem najpomembnejši osebi, 
nato pa preostalim prisotnim.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Razgovori potekajo različno, vendar imajo 
nekatere skupne značilnosti. Vzdušje je po 
navadi formalno. Izpraševalci se predsta-
vijo, nato vas povabijo, da predstavite sebe, 
svojo izobrazbo, delovne izkušnje, more-
bitna posebna znanja, spretnosti in kom-
petence, interese in razloge za prijavo na 
zadevno delovno mesto.

Delodajalci vas navadno sprašujejo o vašem 
življenjepisu, delovnih izkušnjah in pričako-
vanjih. Razgovor traja približno pol ure.

Na koncu razgovora boste lahko postavili 
vprašanja, ki naj bodo kratka in ne preveč 
podrobna.

Katera vprašanja so neprimerna?

V skladu s hrvaškim zakonom o prepre-
čevanju diskriminacije, ki je začel veljati 
leta 2009, se je treba izogibati vprašanj o 
veroizpovedi, narodnosti, spolni usmerje-
nosti ali nosečnosti. Ni vam treba odgovar-
jati na vprašanja o zasebnem življenju.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Na Hrvaškem se ne uporabljajo reference 
ali priporočilna pisma, razen če se zahte-
vajo. Nekatera podjetja in ustanove zahte-
vajo potrdilo urada za kazenske evidence.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Delodajalci pogosto določijo plače in 
dodatke, o katerih se ne morete veliko 
pogajati. Kakor koli, o plačah se lahko poga-
jate le v zasebnem sektorju. Plače v javnem 
sektorju so zakonsko predpisane. Izražene 
so kot mesečni znesek in vključujejo pravico 
do plačanega dopusta. O bonusih in drugih 
dodatkih se pogajate ločeno.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

S pravnega vidika enodnevno poskusno 
delo ni dovoljeno.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Poskusna doba običajno traja od enega do 
treh mesecev.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Delodajalec vam ni dolžan povrniti stroškov 
udeležbe na razgovoru.
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Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Na koncu razgovora lahko izpraševalca 
vprašate, kdaj bodo znani rezultati. Po 
navadi vas o njih obvesti delodajalec teden 
ali dva po razgovoru.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Po razgovoru lahko pokličete izpraševalca in 
ga zaprosite za povratne informacije.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Priporočljivo je, da pridete 10–15 minut 
prej, da se organizirate, pregledate svoje 
dokumente in se pripravite. Če pričaku-
jete, da boste zamudili, ali če se razgo-
vora ne morete udeležiti, o tem obvestite 
delodajalca.

Nasveti za izbiro oblačil

Kandidat, ki je primerno in okusno oble-
čen, bo naredil veliko boljši vtis od nekoga, 

ki ima na sebi le kavbojke in majico. Izo-
gibajte se čezmernemu nakitu in dodatkom 
ter vpadljivim pričeskam ali pobarvanim 
lasem. Vaš zunanji videz naj bo podoben 
videzu potencialnega zaposlenega.

Še kakšen nasvet?

Vaše vedenje med razgovorom lahko vpliva 
na izid. Če boste nastopili samozavestno, 
vzpostavili očesni stik z izpraševalci in jim 
trdno stisnili roko, bo to naredilo pozitiven 
vtis na vašega morebitnega delodajalca.

Ne govorite slabih stvari o prejšnjih delo-
dajalcih. Če boste kaj vprašali, zastavljajte 
splošna vprašanja o podjetju in delovnem 
mestu, na katero se prijavljate, ter ne spra-
šujte preveč o plači, dodatkih in prostih 
dneh.

Končno, vsekakor poudarite svoje pozitivne 
lastnosti in se ne osredotočajte le na nega-
tivne lastnosti ali slabosti, tudi če vas o njih 
vprašajo.
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ITALIJA 
Uradni jezik ➔ italijanski
Ureditev ➔ parlamentarna republika
Prebivalstvo ➔ 59,7 milijona
Glavno mesto ➔ Rim
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +39
Domenska končnica ➔.it

ZAKAJ ISKATI DELO V ITALIJI?

Italija ima vse, od zavidljivega podnebja, raznovrstne pokrajine 
ter zgodovinskih in umetniških zakladov do izjemno priljubljene 
nacionalne kuhinje. Italijani znajo uživati življenje in nadvse cenijo 
družino, kulturne tradicije in prekrasno okolje.

Od leta 2012 se je zaposlovanje v Italiji izboljšalo. Pred kratkim 
je bilo ugotovljeno precejšnje povečanje deleža razpisanih 
visokokvalificiranih delovnih mest, pri čemer se iščejo zlasti 
strokovnjaki za informacijsko tehnologijo, proizvodnjo in 
gradbeništvo ter administrativni, finančni in bančni uslužbenci. 
Povečuje se tudi povpraševanje po fizičnih delavcih in kvalificiranih 
delavcih, manj pa je potreb po pisarniškem in prodajnem osebju. 
Zaradi velike turistične industrije ima Italija že od nekdaj veliko 
sezonskih delovnih mest. Podjetja imajo težave z zapolnitvijo 
približno 20 % prostih delovnih mest.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Iskalci zaposlitve v Italiji običajno začnejo 
iskati delo na spletu. Vsi lokalni javni zavodi 
za zaposlovanje in časopisi imajo spletne 
strani s ponudbo delovnih mest. Ministr-
stvo za delo ima novo spletišče, na kate-
rem objavlja prosta delovna mesta: http://
www.cliclavoro.gov.it. Pogosto se delodajal-
cem pošiljajo tudi prijave z življenjepisom 
na lastno pobudo. Lahko pa tudi spremljate 
lokalne časopise ali obiščete lokalni javni 
zavod za zaposlovanje ali zasebne agencije 
za zaposlovanje.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Običajni postopek prijave v Italiji je, da po 
elektronski ali navadni pošti pošljete ažuri-
ran življenjepis in predstavitveno pismo.

Pri elektronskih prijavah jasno navedite, 
na katero delovno mesto se prijavljate, in 
v nastavitvah e-poštnega računa izbe-
rite možnost, s katero zahtevate potrdilo o 
branju.

Pri pisnih prijavah sta zelo pomembna 
oblika in videz predstavitvenega pisma. To 
pismo mora biti bolje strukturirano kot elek-
tronska prijava.

Po telefonu preverite, ali je vaša prijava pri-
spela. Če je zanimiva za podjetje, se vam bo 
delodajalec v nekaj dneh oglasil. Če se ne 
bo oglasil, niste bili izbrani. Vendar pa pod-
jetja dolgo hranijo življenjepise, zato lahko 
prejmete telefonski klic v zvezi z delovnim 
mestom, na katero ste se prijavili lani.

Če se prijavljate na lastno pobudo, naj bo 
vaša prijava slovnično in vsebinsko pravilna, 

poleg tega pa tudi nadvse prepričljiva. Dru-
gače boste težko pritegnili pozornost delo-
dajalca, če je delovno mesto, na katero se 
prijavljate, že zasedeno.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Ne, a jo lahko priložite, če želite.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, ne pošiljajte lastnoročno napisanih 
pisem.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Da, oblika Europass je najbolj zaželena.

„S pomočjo mreže Eures sem našla pri-
pravništvo v oblikovalskem studiu v 
mestu Senigallia v severni Italiji. Hkrati 
sem obiskovala tečaj italijanskega 
jezika, kar se je izkazalo kot odlična pri-
ložnost za spoznavanje ljudi z vsega 
sveta in sklepanje novih prijateljstev 
zunaj delovnega okolja. Zame osebno 
je bila to zelo dragocena izkušnja, saj 
sem se naučila živeti v drugi državi, ki 
je zelo drugačna od moje domovine – 
in to v novem jeziku. S poklicnega vidika 
je bilo pripravništvo zelo uspešno, saj 
sem kmalu zatem našla stalno zapo-
slitev kot industrijska oblikovalka na 
Danskem.“
Ebba, iskalka zaposlitve s Švedske

http://www.cliclavoro.gov.it
http://www.cliclavoro.gov.it
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Vzpostavitev stika po telefonu

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

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Ne, vendar jih prinesite s seboj na razgovor 
(italijanska birokracija je zelo stroga).

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Čim prej po razpoložljivosti novega delavca.

Priprave na razgovor

Če vas ponujeno delovno mesto res zelo 
zanima, poiščite čim več informacij o pod-
jetju ali delodajalcu; razmislite, kaj bi radi 
slišali od vas. Lahko vam koristi, da ste dru-
žabni, ustrežljivi in navdušeni.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Glede na prosto delovno mesto delodajalec, 
vodja oddelka, kadrovski delavec ali celo 
oseba, ki je odgovorna posebej za opra-
vljanje takih razgovorov – prisotna je torej 
lahko ena oseba ali skupina oseb. Pisni pre-
izkusi se po navadi opravljajo v skupinah. 
Sestanek ali preizkus navadno traja največ 
eno uro.

Ali se rokujemo?

Da, to je običajno.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Razgovor se po navadi začne s pogovorom 
o preteklih delovnih izkušnjah kandidata. 
Vzdušje je formalno. Od izpraševalca/delo-
dajalca je odvisno, ali bo poskrbel za bolj 
sproščeno ozračje.

Delodajalec je pozoren na vaš govor in 
vedenje, pa tudi na to, ali vaš videz in 
obleka ustrezata razpisanemu delovnemu 
mestu. Poleg tega morate dobro pojasniti 
svojo motivacijo.

Ko delodajalec obrazloži, katere naloge in 
delo bo treba opravljati, lahko prosilec po -
stavi vprašanja o nejasnih zadevah. Poza-
nima se lahko o vrsti in trajanju predlagane 
pogodbe, plačnih pogojih in vsem drugem.

Katera vprašanja so neprimerna?

Kandidatom ni treba odgovarjati na vpra-
šanja o zasebnem življenju. Delodajalec 
od vas ne sme zahtevati strogo zasebnih 
informacij.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Kandidatu vedno koristijo reference ali pri-
poročilna pisma (prejšnjih delodajalcev ali 
univerzitetnih profesorjev itd.), ki potrju-
jejo pretekle delovne izkušnje ali prosilčeve 
spretnosti, znanja in sposobnosti.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

V Italiji se ni mogoče pogajati o finančnih in 
pogodbenih pogojih. Če se zaposlite, boste 
podpisali pogodbo, v kateri so navedene vse 
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informacije ter opisani finančni pogoji in 
delovne razmere. Pogajanja o plačilu, dopu-
stu, bonusih itd. so odvisna od delodajalca 
in kolektivnih pogodb (CCNL).

Med najobičajnejšimi neobveznimi ugod-
nostmi v Italiji so boni za prehrano, službeni 
mobilni telefon ali avto. Pogajanja o plačilu 
in neobveznih ugodnostih potekajo s kad-
rovskimi delavci.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Delodajalec lahko zahteva enodnevno 
poskusno delo ali poskusno dobo. Lahko ga 
zavrnete, če je ta doba daljša od zakonsko 
predpisane (to je odvisno od posebne kolek-
tivne pogodbe).

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Standardne dobe ni.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

V nekaterih primerih lahko kandidatom za 
nekatere položaje ponudi povračilo dela ali 
vseh stroškov prihoda na razgovor.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Če se delodajalec odloči, da vas bo zapos-
lil, vas bo o tem obvestil. Na razgovoru vam 
mora povedati, koliko časa bo potreboval za 
sprejetje odločitve.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Če želite povratne informacije o razgovoru 
ali odgovore na dodatna vprašanja, jih lahko 
dobite po telefonu ali e-pošti.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Točnost je zelo pomembna. Če se ne morete 
udeležiti sestanka, morate to sporočiti čim 
prej.

Nasveti za izbiro oblačil

V nekaterih podjetjih imajo predpisan način 
oblačenja. To velja tudi za nakit. Na splošno 
velja: če nimate natančnejših podatkov, 
oblecite nekoliko elegantnejša neformalna 
oblačila. 
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ISLANDIJA 
Uradni jezik ➔ islandski
Ureditev ➔ parlamentarna republika
Prebivalstvo ➔ 320 000
Glavno mesto ➔ Reykjavik
Valuta ➔ islandska krona (ISK)
Članica EU ali EGP ➔ EGP
Mednarodna klicna številka ➔ +354
Domenska končnica ➔.is

ZAKAJ ISKATI DELO NA ISLANDIJI?

Islandija je otok naravnih čudes z vulkani, ledeniki, gejzirji in blatnimi 
vrelci. Ne bojte se Vikingov – Islandci so prijazni, stoični in duhoviti, 
njihovo glavno mesto Reykjavik pa je varno in očarljivo kot kakšna 
vasica.

Brezposelnost na Islandiji je že od nekdaj zelo majna, in sicer 
je običajno znašala približno 1 %. To se je spremenilo s finančno 
krizo in propadom bank leta 2008, ko je brezposelnost presegla 
8 %, čeprav se je od takrat zmanjšala. Gospodarska kriza je zaradi 
devalvacije nacionalne valute privedla do razcveta turizma. Zaradi 
povečanja sektorja razvoja programske opreme obstaja potreba 
po kvalificiranih delavcih s področja informacijske tehnologije, 
primanjkuje pa tudi kvalificiranih delavcev v kovinski industriji, 
vključno z varilci in železarji. Država potrebuje tudi zdravnike, saj so 
se številni islandski zdravniki preselili v tujino.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Če ne govorite islandščine, je najbolje, da pri 
iskanju zaposlitve uporabite storitve Eures. 
Za nekatera prosta delovna mesta morate 
izpolniti spletni prijavni obrazec na strani 
http://www.vinnumalastofnun.is/eures. 
Pri drugih lahko prijavo pošljete nepos-
redno delodajalcu. Obrazec izpolnite čim 
podrobneje.

Lahko se tudi brezplačno prijavite pri eni 
ali več zasebnih agencijah za zaposlovanje 
(ráðningarþjónustur), pregledujete oglase 
za delovna mesta v lokalnih časopisih ali 
objavite lasten oglas, da iščete zaposlitev.

Lahko stopite v stik z lokalno izpostavo sin-
dikata (stéttarfélag), ki ima informacije o 
trenutnih zaposlitvenih trendih v vašem 
poklicu in vam lahko svetuje, kje začnite 
iskanje.

Zavedati se morate tudi, da so ustne infor-
macije zelo uporabne v tako majhni skup-
nosti, kot je Islandija, in številni iskalci 
najdejo zaposlitev prek družinskih znanstev 
in drugih osebnih mrež.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Najpogostejši način prijave na delovno 
mesto je pošiljanje življenjepisa in predsta-
vitvenega pisma. Življenjepis je lahko dolg 
največ dve strani, biti mora točen in poso-
dobljen. V predstavitvenem pismu morate 
navesti, zakaj se za to delovno mesto zani-
mate in zakaj ste prava oseba zanj.

Če se prijavite na lastno pobudo, je priporo-
čljivo, da prijavo izročite neposredno osebi, 

ki bo odgovorna za izbirni postopek. Tako 
boste na to osebo napravili boljši vtis.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Da, življenjepisi zelo pogosto vključujejo 
fotografijo. Izberite ustrezno fotografijo: 
na njej morate biti sami, v ozadju pa naj ne 
bo ničesar. Fotografije s plaže ali zabave s 
prejšnjega konca tedna niso dobra ideja.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave? 

Sploh ne: lastnoročno napisana predsta-
vitvena pisma se na splošno štejejo za 
neprofesionalna.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Oblike Europass so običajno dolge in zelo 
podrobne. Pomembneje je, da je življenje-
pis kratek in jasen ter da ni daljši od dveh 
strani.

Vzpostavitev stika po telefonu

Pri prijavi po telefonu morate vedeti, da 
Islandci niso preveč uradni, vendar je obi-
čajno, da se na začetku pogovora predsta-
vite in poveste, zakaj kličete. Glejte, da ne 
govorite predolgo, in nikoli ne prekinjajte 
osebe, s katero govorite.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Imeti morate ovrednoteno diplomo za 
enakovrednost in priznavanje na Islan-
diji. Ovrednotenje enakovrednosti spriče-
val bo delodajalcem olajšalo presojo vaših 

http://www.vinnumalastofnun.is/eures
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spretnosti in znanj. Lahko vam tudi pomaga 
do boljšega delovnega mesta z višjim 
plačilom.

Načelno kvalifikacije, ki jih potrebujete za 
opravljanje posameznega poklica v svoji 
domovini, veljajo tudi v drugih državah EGP. 
Visokošolske diplome, triletni visokošolski 
študiji in poklicna srednješolska izobrazba 
naj bi se priznavali na celotnem območju 
EGP.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in kulturo je 
odgovorno za usklajevanje postopkov pri-
znavanja. Vendar pa so posamezna mini-
strstva odgovorna za priznavanje na svojih 
področjih, ministrstvo za zdravje je na pri-
mer odgovorno za priznavanje poklicev v 
medicini in na področju zdravja. Najbolje je, 
da začnete potrebne informacije zbirati na 
spletni strani http://www.menntagatt.is, pri 
nacionalnem informacijskem središču za 
vrednotenje in priznavanje kvalifikacij.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Pri nizkokvalificiranih delovnih mestih se 
od prijaviteljev pričakuje, da bodo nasto-
pili delo v nekaj dneh ali najpozneje v enem 
mesecu. Pri visokokvalificiranih speciali-
ziranih delovnih mestih je več prostora za 
pogajanja, običajno se delovno razmerje 
začne v enem do treh mesecih.

Priprave na razgovor

Pred razgovorom je priporočljivo najprej 
narediti domačo nalogo. Pozanimajte se o 
podjetju na njegovi spletni strani in pripra-
vite odgovore na najrazličnejša vprašanja, 

ki bi vam jih lahko postavili. Recimo: Katere 
so vaše prednosti in slabosti? Kakšen dela-
vec ste? Zakaj ste zapustili prejšnje delovno 
mesto? Pokažite, da vas zanima kar največ 
o podjetju in delovnem mestu.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Po navadi se razgovora na delodajalčevi 
strani udeleži najmanj ena oseba in največ 
štiri. Na splošno za strokovnejša dela razgo-
vor vodi več ljudi.

Ali se rokujemo?

Ljudje se vedno rokujejo ob uradnih prilo-
žnostih, kot je razgovor. Stisk roke naj bo 
trden, pri tem pa osebi glejte v oči. Mlahav 
stisk roke ni dober začetek.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Razgovori običajno trajajo od 30 minut do 
eno uro in nimajo posebnega vrstnega reda. 
Najbolje je, da se predstavite čim bolj poš-
teno ter ne precenjujete ali podcenjujete 
svojih spretnosti in znanj. Bodite vljudni in 
čim bolj mirni.

Delodajalci hočejo na razgovoru ugotoviti, 
kdo ste. Ne bodite presenečeni, če vas vpra-
šajo o osebnem življenju. Po navadi je nepo-
klicnim temam, ki so namenjene le temu, da 
se ozračje malo sprosti, namenjen le maj-
hen del razgovora. Delodajalec bi moral 
osnovne podatke o vaših izkušnjah poznati 
že iz življenjepisa. Izkoristite to priložnost, 
da podrobneje predstavite svoje spretnosti 
in znanja ter pojasnite, zakaj ste najboljši 
kandidat. Prepričajte jih tudi, da boste pri-
spevali k boljši kakovosti podjetja in ste za 
to pripravljeni trdo delati.

http://www.menntagatt.is
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Vaša vprašanja glede delovnega mesta so 
dobrodošla, vendar pa se raje prepričajte, 
da ste res dobili delo, preden se pozanimate 
o plači, če tega seveda ne omeni kar delo-
dajalec sam.

Na koncu razgovora vam delodajalec po 
navadi pove, kdaj lahko pričakujete odgovor. 
Če tega ne stori, ga najbrž ne zanimate. Če 
se vam ne oglasi v dogovorjenem roku, sto-
pite v stik z njim in ga zaprosite za povra-
tne informacije.

Čeprav se lahko vedno bolje predstavite 
osebno, pa preverite, ali lahko delodaja-
lec razgovor opravi kot konferenčni klic, če 
osebno na razgovor ne morete. Tudi video-
konference na Islandiji postajajo vedno bolj 
priljubljene. 

Katera vprašanja so neprimerna?

Na Islandiji se uporabljajo jasni zakoni o 
boju proti diskriminaciji. Delodajalci vas 
lahko vprašajo, ali ste poročeni in imate 
otroke. Ne smejo pa vas spraševati o spolni 
usmerjenosti, političnih prepričanjih in načr-
tih 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.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

V življenjepisu navedite vsaj dve osebi, kot 
je prejšnji delodajalec ali učitelj, ki vam 
bosta dali dobre reference. Poskrbite, da 
se s tem strinjata. Te osebe morajo vedeti, 
kako delate, ter biti sposobne potrditi vaše 

trditve glede spretnosti, znanj in delovnih 
navad.

Priporočilna pisma lahko pomagajo, vendar 
jih večina delodajalcev raje pridobi sama. V 
življenjepisu kljub temu navedite, da imate 
priporočilna pisma, in jih potem prinesite s 
seboj na razgovor.

Nekateri delodajalci zahtevajo potrdilo 
vaših lokalnih organov, da nimate kazen-
ske kartoteke. To je običajno zlasti za dela 
na področju nege in čiščenja, pri katerih ste 
pogosto sami v zasebnih stanovanjih ali 
pisarnah.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

O plači in dolžini pogodbe se lahko poga-
jate že na razgovoru ali po ponudbi o zapo-
slitvi. Islandsko delovno pravo določa, da 
morate skleniti pogodbo o zaposlitvi najpo-
zneje v dveh mesecih po začetku zaposlitve. 
V pogodbi o zaposlitvi mora biti navedena 
višina plače. O njej se je vedno mogoče 
pogajati. Vsako leto imate pravico do enega 
razgovora z delodajalcem, na katerem se 
pogovarjate o plači.

Najpogostejša točka pogajanj 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.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Po navadi ni potrebe po poskusnem delu, 
saj je na Islandiji delavca zelo lahko zapo-
sliti in odpustiti, na začetku delovnega 
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razmerja pa je odpovedni rok zelo kratek. 
Plačilo morate prejeti za vsak dan dela.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Če imate poskusno dobo, ta običajno traja 
od enega do treh mesecev. Če vas deloda-
jalec ne namerava plačati za delo v tem 
obdobju, ga morate zavrniti in o njego-
vem ravnanju obvestiti direktorat za delo 
ali sindikat.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležba na razgovoru?

Zelo redko, razen v primeru visokokvalifi-
ciranih specializiranih delovnih mest. To je 
odvisno od delodajalca.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Delodajalci neradi obveščajo ljudi, da jih 
niso zaposlili. Zato je dobro, da stopite v 
stik z delodajalcem en teden 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 enem mesecu od izteka roka za 
prijavo.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Dobro je, da prevzamete pobudo, se obrnete 
na delodajalca in ga zaprosite za povratne 

informacije. To kaže, da ste zainteresirani in 
po potrebi stvari vzamete v svoje roke.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Islandci so pri delu zelo točni, zato nikakor 
ne zamudite na razgovor.

Nasveti za izbiro oblačil

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.

Še kakšen nasvet?

Islandcem so všeč ljudje, ki si znajo poma-
gati, in ne pripisujejo prevelikega pomena 
formalnostim in hierarhični ureditvi. S tem v 
mislih uporabite vse načine za iskanja dela 
in bodite proaktivni.

„Če v iskanje zaposlitve vključite čez-
mejni trg dela, si boste ustvarili nove 
priložnosti in izboljšali možnosti, da 
dejansko najdete novo delovno okolje. 
Poskrbite, da ste dobro obveščeni, orga-
nizirajte si dokumentacijo, sprejmite 
izziv in doživite novo kulturo, ne da bi se 
vam bilo treba preseliti.“
Sarah O’Brien, Euresova koordina-
torka, čezmejna regija Scheldemond, 
Nizozemska
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CIPER 
Uradni jeziki ➔ grški, turški
Ureditev ➔ predsedniška republika
Prebivalstvo ➔ 870 000
Glavno mesto ➔ Nikozija
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +357
Domenska končnica ➔.cy

ZAKAJ ISKATI DELO NA CIPRU?

Ciper se ponaša z 10 000 leti civilizacije in številnimi vrhunskimi 
kraji za zabavo. Stran od letovišč so vasi in razvaline, prepojene z 
značilnimi duhovi Sredozemlja. Zelo malo ljudi ve, da je na Cipru eno 
od najjužnejših smučarskih središč v Evropi.

Kar zadeva delo, so se v tej državi precej skrčili gradbeništvo, 
hotelirstvo in gostinstvo ter prodaja na drobno in trgovina. V zadnjih 
letih se je močno povečala brezposelnost, zlasti med mladimi. Osebe 
s srednješolsko izobrazbo imajo največ možnosti, da se zaposlijo kot 
prodajalci in blagajniki, natakarji, na področju nege otrok in splošne 
nege ter kot peki. Tisti z visokošolsko izobrazbo bodo verjetneje našli 
delo na področju računovodstva in financ, informacijske tehnologije, 
telekomunikacij in elektroinženirstva.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Kandidati lahko prosta delovna mesta poi-
ščejo v ciprskem razdelku na portalu Eures, 
na uradih javnega zavoda za zaposlova-
nje, v zasebnih agencijah za zaposlovanje 
ali časopisih. Koristne povezave lahko naj-
dete v razdelku Povezave na portalu Eures.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Najpogostejši način prijave je, da pošljete 
natipkano prijavno pismo in življenjepis. 
Postopek prijave za nekvalificirane poklice 
je po navadi usten. Kadar prosilca pošlje 
javni zavod za zaposlovanje, se izda stan-
dardno referenčno pismo, ki ga mora more-
bitni delodajalec izpolniti, navesti svojo 
končno odločitev in ga predložiti uradu za 
delo.

Če se prijavljate na prosto delovno mesto, 
ki ste ga našli na portalu Eures, navedite 
nacionalno referenčno številko. Elektronske 
in pisne prijave morajo vsebovati predsta-
vitveno pismo, ki ne sme biti daljše od ene 
strani, mora pa biti natančno in natipkano. 
To pismo, naslovljeno na delodajalca ali 
organizacijo, ki je objavila prosto delovno 
mesto, mora vsebovati pomembne podatke, 
ki niso vključeni v življenjepis. Predstavit-
veno pismo je treba vedno podpisati.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Da, življenjepisi na Cipru pogosto vključu-
jejo fotografijo.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, zaželeno je natipkano pismo.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Da, uporablja se zelo pogosto in ga ciprski 
delodajalci dobro razumejo.

Vzpostavitev stika po telefonu

Kadar iščete delo na Cipru, je prvi stik nava-
dno po telefonu. Kot morebitnemu kan-
didatu vam svetujemo, da vprašate, ali 
je prosto delovno mesto še na voljo, in 
se pozanimate o podrobnostih postopka 
prijave.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Kopija diplome je vedno potrebna, navadno 
že na začetku prijave. Pristnost dokumen-
tacije je treba potrditi le redkokdaj, razen 
za regulirane poklice z obvezno registracijo, 
kot so zdravniki, arhitekti, inženirji itd.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Ko stranki skleneta dogovor, se delo po 
navadi začne na začetku naslednjega kole-
darskega meseca za poklice z mesečno 
plačo ali na začetku naslednjega tedna 
za nekvalificirane poklice s tedenskim 
plačilom.
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Priprave na razgovor

Prosilec mora biti na splošno seznanjen z 
dejavnostjo podjetja, njegovo velikostjo itd. 
Delodajalci so po navadi pozorni na kan-
didatov splošni videz in oblačila. Kandi-
dati se morajo predstaviti samozavestno 
in vljudno.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Zavedati se morate, da na Cipru prevladu-
jejo mala podjetja, v katerih je lastnik hkrati 
tudi direktor in kadrovski vodja. Razgovor 
po navadi vodi direktor ali kadrovski vodja 
podjetja.

Ali se rokujemo?

Običajno je, da stisnete roko osebi, ki jo 
prvič srečate.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Razgovor ne poteka po posebnem vrstnem 
redu. Lahko vas zaprosijo, da se predstavite 
ter opišete svoje prednosti, slabosti, uspo-
sobljenost in izkušnje glede na opis dela.

Vprašanja so najpogosteje povezana s kva-
lifikacijami in izkušnjami, na primer: Zakaj 
ste primerni za to delo? Kakšne so vaše 
izkušnje na tem področju? Kaj pričakujete 
od tega delovnega mesta? Pri nizkokvalifi-
ciranih poklicih lahko delodajalec od kan-
didata zahteva dokazovanje spretnosti in 
usposobljenosti na kraju samem.

Katera vprašanja so neprimerna?

Na Cipru se uporabljajo zakoni o boju proti 
diskriminaciji in za varstvo osebnih podat-
kov. Kandidatu na razgovoru ni treba odgo-
varjati na strogo zasebna vprašanja ali 
dajati zaupnih informacij, na primer o svoji 
spolni usmerjenosti.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Reference in priporočilna pisma se po 
navadi uporabljajo za delovna mesta na 
visoki ravni. Prosilec mora pred navedbo 
oseb, ki mu lahko zagotovijo reference, 
obvestiti zadevne osebe in jih zaprositi za 
dovoljenje, da v svoj življenjepis vključi nji-
hovo ime, telefonsko številko in položaj v 
podjetju.

Za regulirane poklice je običajno potrebno 
potrdilo o nekaznovanosti kot dokaz, da 
niste vpisani v kazensko evidenco.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Na Cipru so pogoji zaposlitve po navadi 
določeni s kolektivnimi pogodbami. Pri-
poročljivo je, da se kandidati pozanimajo 
o pogojih teh pogodb. Vendar kolektivne 
pogodbe niso zakonsko zavezujoče in v šte-
vilnih primerih se o plači in drugih dodatkih 
pogajata delodajalec in delavec.

Delodajalci morajo zaposlenega pisno 
obvestiti o pogojih ponujene zaposlitve v 
enem mesecu od začetka zaposlitve. V tem 
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dokumentu morajo biti navedeni plača, šte-
vilo delovnih ur, letni dopust itd.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Stranki se lahko pogajata o obdobju posku-
snega dela, vendar to ni določeno v zakono-
daji ali kolektivnih pogodbah.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Poskusna doba običajno traja en mesec.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Ne, na Cipru to ni običajno.

Kdaj bom obveščen o rezultatu?

Ni splošnega pravila, kdaj so kandidati 
obveščeni o izidu razgovora.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Povratnih informacij običajno ne prejmejo 
vsi kandidati. Vendar kandidati na morebit-
 ne pisne poizvedbe po navadi hitro prejmejo 
odgovor.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Priporočljivo je, da kandidati na razgovor ne 
zamujajo. Če se razgovora ne morete ude-
ležiti, o tem delodajalca vnaprej obvestite.

Nasveti za izbiro oblačil

Priporočljivo je, da se kandidati oblečejo v 
nekoliko elegantnejša neformalna oblačila 
in se izogibajo skrajnostim.

Še kakšen nasvet?

Če se za delovno mesto na Cipru prijavljate 
iz tujine, se ob prijavi prepričajte, ali je še 
vedno na voljo. To lahko storite tako, da se 
obrnete neposredno na delodajalca.
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LATVIJA 
Uradni jezik ➔ latvijski
Ureditev ➔ parlamentarna republika
Prebivalstvo ➔ 2 milijona
Glavno mesto ➔ Riga
Valuta ➔ latvijski lats (LVL); od 2014 dalje evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +371
Domenska končnica ➔.lv

ZAKAJ ISKATI DELO V LATVIJI?

Riga, živahna prestolnica Latvije, je ena od najbolje varovanih 
evropskih skrivnosti. V njej živi več kot tretjina prebivalstva države, 
ponaša pa se s čudovito secesijsko arhitekturo. Kot nekdanja članica 
srednjeveške Hanzeatske lige je lahko ponosna na dolgo zgodovino 
na področju trgovine in mednarodne menjave.

Trg dela te države se je spet postavil na noge po gospodarski krizi in 
je zdaj stabilen, povečuje se tudi zaposlenost. V nekaterih sektorjih 
že primanjkuje strokovnjakov: povprašuje se po strokovnjakih s 
področja informacijske tehnologije, inženirjih in visokokvalificiranih 
strokovnjakih v industriji. Če želijo kandidati najti zaposlitev v Latviji, 
morajo biti prilagodljivi ter imeti več znanj in spretnosti, na primer 
za ustanovitev in vodenje podjetja, dobro obvladati informacijsko 
tehnologijo in komuniciranje ter govoriti latvijščino in/ali angleščino 
in/ali ruščino.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Zaposlitev v Latviji najpogosteje najdete 
prek znancev, socialnih mrež in državnega 
zavoda za zaposlovanje (NVA).

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Po navadi je treba prijavi priložiti življenje-
pis in predstavitveno pismo. V glavnem se 
pošljejo po e-pošti, včasih po navadni pošti. 
Za sezonsko ali nekvalificirano delo se 
lahko prijavite po telefonu, ker delodajalci 
po navadi za taka dela opravijo predizbor.

Čeprav si večina latvijskih podjetij priza-
deva postopke prilagoditi zahodnoevrop-
skim standardom, ki so (večinoma) manj 
formalni, imajo v glavnem še vedno hierar-
hično organizacijo in kulturo vodenja. Tak 
odnos imajo tudi do postopka prijave.

Predstavitveno pismo je zelo pomembno, 
zato naj bo verodostojno in prepričljivo. 
Delodajalci iščejo kandidate, ki razumejo 
njihovo dejavnost, poslanstvo in trg. Lažni 
podatki o delovnih izkušnjah ali druge 
napačne informacije so nesprejemljivi. Kan-
didat se mora do delodajalca vedno vesti 
spoštljivo.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Od vas je odvisno, ali to storite ali ne. Neka-
teri delodajalci zahtevajo fotografijo, zlasti 
za delo s strankami.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, najpogostejši način prijave v Latviji je, 
da pošljete natipkano predstavitveno pismo.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Da, predložite lahko nacionalni ali evropski 
življenjepis, pomembno je le, da je namen-
ski, jasen in dobro napisan.

Vzpostavitev stika po telefonu

Učinkoviteje od pošiljanja življenjepisa raz-
ličnim podjetjem je, da vzpostavite tesen 
stik s kadrovskim vodjo podjetja in se o 
postopku prijave podrobneje pozanimate 
po telefonu.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Če se to zahteva, morate predložiti tudi 
izvode spričeval in druga dokazila o 
kvalifikacijah.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Povprečno en mesec.

Priprave na razgovor

Vsa podjetja večinoma opravljajo razgo-
vore in preizkuse za ugotavljanje psiho-
loških značilnosti, značajskih lastnosti ali 
praktičnih spretnosti in znanj. Delodajalci so 
pozorni ne samo na poklicne vidike, ampak 
tudi na osebne lastnosti.
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Zelo pomembno je, da pokažete motivi-
ranost, 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.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

V majhnih podjetjih razgovor vodi vodja 
podjetja ali neposredni nadrejeni. V velikih 
podjetjih so po navadi na razgovoru trije 
izpraševalci, med katerimi sta vodja pod-
jetja ali posameznega oddelka in kadrovski 
strokovnjak.

Ali se rokujemo?

Stisk roke je sprejemljiv kot pozdrav, ven-
dar počakajte, da vam roko najprej ponudi 
delodajalec.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

V Latviji so razgovori navadno formalni. 
Delodajalci lahko opravijo t. i. poskusne raz-
govore po telefonu ali v skupini, da bi pre-
poznali vodjo.

Razgovor s posameznim kandidatom redko 
traja več kot pol ure. Če je razgovor ura-
den 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 vprašanja 
o delovnem mestu in nalogah, na katera še 
niso dobili odgovora.

Katera vprašanja so neprimerna?

Diskriminacija zaradi rase, narodnosti, 
veroizpovedi, invalidnosti, starosti, spolne 

usmerjenosti, spola, družbenega razreda, 
jezika, političnih prepričanj itd. je prepove-
dana z različnimi dokumenti. Z zakonom 
določene pravice se običajno ne kršijo, ven-
dar je mogoče opaziti nekaj sovražnosti do 
drugačnosti.

Diskriminacijska vprašanja zadevajo kandi-
datov zakonski stan ali načrtovanje družine. 
Tudi vprašanja o starosti, zakonskem stanu 
in osebnih podatkih (višini, teži itd.) lahko 
veljajo za diskriminacijska. Včasih deloda-
jalci uporabljajo zvijače, da izvabijo tovr-
stne informacije: na primer od kandidatov 
zahtevajo, naj jim pošljejo fotografijo cele 
postave, ali pa pripravijo „stresen razgovor“, 
da bi ugotovili, kako se kandidat znajde v 
neprijetnem položaju, kako ustvarjalen je 
itd. Ta metoda je sicer zanimiva, vendar pa 
je meja med dopustnimi tehnikami in krše-
njem prosilčevih pravic zelo tanka.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

V Latviji si iskalci zaposlitve lahko poma-
gajo s priporočilnimi pismi, saj so osebni 
stiki zelo pogost in učinkovit način iskanja 
zaposlitve. Reference in priporočilna pisma 
so lahko tudi del formalnega postopka pri-
jave. Lahko jih zagotovijo prejšnji deloda-
jalci ali kolegi, ne pa sorodniki.

Za nekatera delovna mesta je obvezno potr-
dilo o nekaznovanosti.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Pred podpisom pogodbe o zaposlitvi se 
delavec in delodajalec dogovorita o delov-
nih razmerah: plači, kako pogosto jo delavec 
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prejema, delovnem času in nadurah, posku-
sni dobi, posebnih dodatkih in drugih temah. 
V Latviji se plača navadno izplačuje enkrat 
ali dvakrat mesečno.

Zavedati se morate, da lahko pravice delav-
cev in delodajalcev zaščitijo samo pisne 
pogodbe. Če se sklene ustni dogovor, to 
delovno razmerje ureja samo civilno pravo, 
zato lahko delavec izgubi pravice iz socialne 
varnosti.

Dodatki lahko poleg zakonsko določenih 
pravic vključujejo zdravstveno zavarova-
nje, potne stroške ali stroške nastanitve, 
članarino za telovadnico itd. Vsi bonusi so 
odvisni od delodajalčeve dobre volje in nje-
govih zmožnosti.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Ne, v Latviji ni obdobij poskusnega dela.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Delodajalec lahko od delavca zahteva opra-
vljanje poskusne dobe. Po navadi je vklju-
čena v pogodbo o zaposlitvi in lahko traja 
do tri mesece. Poskusna doba za državna/
vladna delovna mesta lahko traja do šest 
mesecev.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Delodajalci redko povrnejo stroške udeležbe 
na razgovoru.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Večina podjetij vas obvesti o rezultatu 
postopka prijave v dveh tednih po razgo-
voru, nekatera pa vas o njem morda sploh 
ne obvestijo.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Po razgovoru lahko vprašate, kdaj lahko 
pričakujete odgovor. Če vas delodajalec ne 
obvesti v dogovorjenem času, ga lahko po -
kličete in se pozanimate o rezultatih.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Delodajalec pričakuje, da boste na razgo-
vor prišli pravočasno. Tako pokažete, da ste 
točni in zanesljivi.

Nasveti za izbiro oblačil

Zaželena oblačila so odvisna od panoge in 
položaja. Če se prijavljate na delovno mesto 
v banki, državni ustanovi ali pisarni, se oble-
cite klasično. Na splošno bodite elegantni in 
urejeni.
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LIHTENŠTAJN 
Uradni jezik ➔ nemški
Ureditev ➔ ustavna monarhija
Prebivalstvo ➔ 36 800
Glavno mesto ➔ Vaduz
Valuta ➔ švicarski frank (CHF)
Članica EU ali EGP ➔ EGP in EFTA
Mednarodna klicna številka ➔ +423
Domenska končnica ➔.li

ZAKAJ ISKATI DELO V LIHTENŠTAJNU?

Lihtenštajn, zadnji ostanek Svetega rimskega imperija, je bil 
ustanovljen leta 1719 in ima spletene tesne vezi s Švico. Znan je po 
nizkih davkih in visokih plačah ter kot bančno in trgovinsko središče, 
ima pa tudi največjo industrijsko koncentracijo od vseh držav v 
Evropi. To sicer ni pretirano velika država – meri 25 kilometrov po 
dolžini in 6 kilometrov po širini –, vendar glavno mesto Vaduz stoji 
sredi prekrasne gorske pokrajine, ki je priljubljena med planinci in 
kolesarji, pozimi pa med smučarji.

Stopnja brezposelnosti je bila leta 2012 najnižja v Evropi (v 
povprečju 2,4 %, med mladimi pa 2,75 %). Na trgu dela primanjkuje 
obrtnikov in kvalificiranega strokovnega osebja.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Najboljše spletišče za delovna mesta v Lih-
tenštajnu je Arbeitsmarkt Service Liechten-
stein (http://amsfl.li). Več informacij lahko 
dobite od javnega zavoda za zaposlovanje.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

V Lihtenštajnu so najpogostejše pisne pri-
jave. Če se prijavljate po e-pošti, po mož-
nosti uporabite datoteke v obliki pdf. 
Pošljite popolno zaposlitveno dokumenta-
cijo: predstavitveno pismo, življenjepis s 
fotografijo, reference in priporočilna pisma, 
diplomo in druge dokumente, pomembne za 
zaposlitev. Ne pozabite navesti svojih kon-
taktnih podatkov.

Potem ko se boste prijavili, boste prejeli 
vabilo na razgovor ali (pisno) zavrnitev. Po 
razgovoru lahko pričakujete preizkus ali 
ocenjevanje. Preden podpišete pogodbo, 
imate lahko od enega do tri razgovore.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Da, to vsekakor storite.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, lastnoročno napisane prijave se upora-
bljajo samo na izrecno zahtevo delodajalca.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Ne, raje uporabite švicarsko obliko življe-
njepisa. Vzorec lahko najdete na spletnem 
mestu http://www.amsfl.li.

Vzpostavitev stika po telefonu

Če delodajalca kličete po telefonu, pokli-
čite navedeno kontaktno osebo. Ne spra-
šujte preveč in se držite bistva. Klic naj ne 
bo predolg.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Po možnosti da, sicer pa jih vsaj prinesite 
na razgovor.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Od enega do treh mesecev.

Priprave na razgovor

Prosilci morajo izvedeti čim več o podjetju, 
za katero se zanimajo: dobiti informacije o 
podjetju, prometu, velikosti, panogi, geo-
grafskem položaju, organizacijski kulturi itd.

Pripravite se na taka vprašanja: Zakaj bi 
radi delali v našem podjetju? Kaj veste o 
našem podjetju? Zapišite si vprašanja, ki jih 
želite postaviti. Pazite pri osebnih ali poklic-
nih informacijah, ki jih lahko delodajalec 
najde na spletu.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Po navadi razgovor vodijo najmanj ena in 
največ tri osebe, vsaj predstavnik kadrovske 
službe in nadrejeni.

Ali se rokujemo?

Da, v Lihtenštajnu si običajno stisnemo 
roko.

http://amsfl.li
http://www.amsfl.li
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Ali obstaja tipični potek razgovora?

Razgovor traja eno do dve uri. Preizkusi in 
ocenjevanje lahko potem trajajo še nekaj ur.

Razgovori so lahko strukturirani (dolo-
čena vprašanja, ki olajšajo primerjavo kan-
didatov), delno strukturirani ali pa niso 
strukturirani. Največ se uporabljajo delno 
strukturirani razgovori. Potekajo lahko 
tako: uvod; predstavitev podjetja; vpraša-
nja za prosilca (služba, izobrazba, interesi, 
opravljeno dodatno izobraževanje, spret-
nosti, znanja, skupinski duh itd.); hobiji in 
nepoklicne dejavnosti; osebni cilji; pogajanja 
o pogodbi; povzetek in nadaljnji postopek.

Ozračje je sodelovalno, odprto in iskreno. 
Polovica vprašanj je nepoklicnih, polovica pa 
poklicnih. Pomembno je, da dokažete moti-
viranost. Delodajalec hoče izvedeti čim več 
o kandidatovi motiviranosti, znanju in spret-
nostih, pa tudi o njegovi osebnosti.

Na koncu prvega razgovora lahko vprašate 
kar koli. Plača se običajno obravnava na 
drugem razgovoru.

Katera vprašanja so neprimerna?

Na vprašanja o načrtovani nosečnosti, bole-
znih, veroizpovedi ali politični usmeritvi ne 
odgovarjajte, če ne zadevajo delovnega 
mesta.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Priporočilna pisma in reference so zelo 
pomembni za zaposlovalca, vendar jih pre-
dložite le na zahtevo.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

O prejemkih se lahko pogajate. Običajno 
se pogajate s kadrovskim vodjo. Koristno 
je, da se pri sindikatu najprej pozanimate o 
višini plač na zadevnem poklicnem podro-
čju. 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.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Enodnevno poskusno delo ni pogosto, vča-
sih pa je lahko koristno. Lahko ga zavrnete, 
vendar pa vam lahko koristi, da spoznate 
delovno mesto.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Od enega meseca do največ treh mesecev.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Da, vendar se o tem pozanimajte vnaprej.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Na koncu razgovora vas bo delodajalec 
seznanil z rokom za odločitev ali nadalj-
njim potekom postopka. Če vam tega ne bo 
povedal, se pozanimajte sami.
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Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Po razgovoru lahko povratne informacije 
zahtevate po telefonu.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

V navadi je, da na razgovor pridete deset 
minut prej. Ko pridete v podjetje, to tudi 
sporočite osebi, s katero imate razgovor.

Nasveti za izbiro oblačil

Zaželena oblačila so odvisna od podjetja 
in delovnega mesta. Na splošno se izogi-
bajte živahnih barv in drznih oblačil, bodite 
zmerno naličeni in ne pretiravajte z nakitom.

Še kakšen nasvet?

Lihtenštajn je zaradi majhnosti in privlač-
nega regulativnega okolja že nekaj časa 
prisiljen zakonsko urejati vstop tujih drža-
vljanov. Možnost, da se preselite v to 
državo, je zato zelo majhna.
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LITVA 
Uradni jezik ➔ litovski
Ureditev ➔ predsedniška republika
Prebivalstvo ➔ 3 milijone
Glavno mesto ➔ Vilna
Valuta ➔ litovski litas (LTL)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +370
Domenska končnica ➔.lt

ZAKAJ ISKATI DELO V LITVI?

Hribovito litovsko podeželje, ki so ga zgladili ledeniki v zadnji ledeni 
dobi, je posejano z jezeri, močvirji in gozdovi, veliko je tudi možnosti 
za potepanje in nabiranje divjega jagodičevja in gob. Litva je večja 
od Belgije ali Nizozemske, vendar ima za tretjino manj prebivalcev 
kot ti državi.

Litva je imela pred začetkom finančne krize leta 2008 eno od najhitreje 
rastočih gospodarstev v Vzhodni Evropi. Prizadeva si razvijati 
gospodarstvo, ki temelji na znanju, s poudarkom na biotehnologiji. Na 
trgu dela, ki si je opomogel po težavnem obdobju 2009–10, je veliko 
povpraševanja po osebju za zapolnitev naslednjih delovnih mest: 
vodja prodaje, zdravnik, zavarovalniški agent, mednarodni voznik 
tovornjakov, krojač, prodajalec, vsestransko kvalificirani gradbeni 
delavec, natakar in delavec za točilnim pultom ter upravljavec 
strojev za predelavo kovin. 
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ISKANJE ZAPOSLITVE

V časopisu z največjo naklado, Lietuvos 
rytas, so vsak dan objavljeni oglasi za 
prosta delovna mesta. Ti so objavljeni tudi 
v časopisih Alio reklama in Noriu. Vsi trije 
jih objavljajo tudi na svojih spletiščih. Litov-
ski zavod za zaposlovanje in številna druga 
zaposlitvena spletišča zagotavljajo tudi 
pregled nad vsemi evidentiranimi prostimi 
delovnimi mesti. Ti in drugi koristni spletni 
naslovi so na voljo v razdelku Povezave na 
portalu Eures.

Veliko se uporabljajo tudi agencije za zapo-
slovanje, kadrovski oddelki velikih podje-
tij pa pogosto izdelujejo podatkovne zbirke 
morebitnih delavcev, zato lahko svoj življe-
njepis pošljete tudi neposredno njim.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Litovski delodajalci običajno zahtevajo pisni 
življenjepis, preden povabijo kandidata na 
razgovor. Zadnje čase je priljubljen življe-
njepis Europass.

Kadar se prijavljate na lastno pobudo, izbe-
rite največja podjetja in jim pošljite življenje-
pis s predstavitvenim pismom. Življenjepis 
naj bo dolg največ dve tipkani strani, vse-
buje naj samo najpomembnejše podatke, 
dejavnosti pa navedite tako, da začnete z 
najnovejšimi. Dodate lahko kopije izvirnega 
potnega lista ali osebne izkaznice, spričeval 
ali dokumentov o kvalifikacijah. Življenjepis 
in predstavitveno pismo je treba napisati v 
litovskem jeziku ali, če gre za mednarodna 
podjetja, v angleškem jeziku.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Ne, če je fotografija potrebna, je to nave-
deno v oglasu o prostem delovnem mestu.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, običajnejša so natipkana predstavit-
vena pisma.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Uporabljata se nacionalna oblika in 
oblika Europass, pri čemer sta obe enako 
priljubljeni.

Vzpostavitev stika po telefonu

Prvi stik z iskalcem zaposlitve se v glavnem 
ne opravi po telefonu. Delodajalci imajo raje 
osebne razgovore.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Da, kopije spričeval pošljite s prijavo, na 
razgovor pa prinesite izvirnike.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Po navadi od enega do treh mesecev.

Priprave na razgovor

Običajno se opravi le en krog razgovo-
rov. V glavnem gre za poglobljen pogovor 
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med pristojno osebo za zaposlovanje in 
kandidatom.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

V večjih podjetjih lahko kadrovski vodja 
opravi predhodni razgovor, kadar je veliko 
kandidatov in gre za zelo pomembno 
delovno mesto. Drugi razgovor običajno 
vodi vodja oddelka, ker natančno ve, katera 
vprašanja o delu je treba postaviti, in ker bo 
prosilcu neposredno nadrejen. Izbirna sre-
dišča (ocenjevalna središča) v Litvi niso zelo 
razširjena, vendar pa nekateri delodajalci za 
predizbor zaposlenih uporabljajo agencije 
za zaposlovanje.

Ali se rokujemo?

Da, v navadi je, da izpraševalcu trdno sti-
snemo roko.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Ne, vendar lahko pričakujete taka vpraša-
nja: Kaj ste delali prej? Povejte nam kaj o 
sebi. (To je dobra priložnost, da se predsta-
vite in morebitnemu delodajalcu poveste 
še kaj pomembnega o sebi in vzbudite 
njegovo zanimanje.) Zakaj bi radi delali v 
našem podjetju? Zakaj ste zapustili prejšnje 
delovno mesto? Kaj menite o svojih nalo-
gah v tem podjetju? Kaj nam lahko ponu-
dite? Katere so vaše prednosti in slabosti, 
za kaj se zanimate v prostem času? Kakšne 
načrte imate za prihodnost?

Pokažite navdušenje. Naj bo jasno, da si 
želite to delo. Pokažite, da ste priprav-
ljeni. Iz vaših odgovorov naj se vidi, da ste 

se pozanimali o podjetju, vendar tega ne 
izpostavljajte preveč. Vprašanja prihranite 
za pozneje.

Pripravite odgovor na vprašanje o pričako-
vani višini plače. Mogoča odgovora bi lahko 
bila: „Mislim, da ne bi smel dobiti manj kot 
oseba, ki je bila na tem delovnem mestu 
zaposlena pred mano.“ ali „Ker je vaše pod-
jetje 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.

Katera vprašanja so neprimerna?

Neobzirno je, če vas delodajalec sprašuje o 
starosti, zakonskem stanu, nosečnosti, odvi-
snostih ali veroizpovedi.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Za reference lahko zaprosite prejšnje delo-
dajalce. Priporočljivo je, da na razgovor pri-
nesete izvirnike spričeval, ne pa kopij. V Litvi 
priporočilna pisma niso v navadi, vsekakor 
pa jih prinesite s seboj, če jih imate (če so v 
tujem jeziku, morajo biti prevedena).

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Delodajalci vas po navadi vprašajo, kolikšno 
plačo si želite, ta pa je običajno izražena v 
mesečnem znesku. O plači se pogaja delo-
dajalec ali kadrovski vodja. Plačilo letnega 
dopusta je vključeno v pogodbo in strogo 
določeno z delovnim pravom.
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Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Da, obdobja poskusnega dela so v Litvi zelo 
pogosta in so navedena v pogodbi.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Poskusna doba lahko traja največ tri 
mesece.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležba na razgovoru?

Ne, tega običajno ne stori.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Rezultate boste navadno prejeli v dveh 
tednih.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Za oceno lahko delodajalca pokličete čez 
nekaj dni.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Priporočljivo je, da pridete deset minut pred 
razgovorom. V Litvi sta pomembna točnost 
in nemoten začetek sestanka.

Nasveti za izbiro oblačil

Zaželena oblačila so odvisna od prostega 
delovnega mesta. Moška obleka ali ženski 
kostim sta vedno primerna. Bodite zmerni 
pri nakitu in ličilih.
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LUKSEMBURG 
Uradni jeziki ➔ francoski, nemški, luksemburški
Ureditev ➔ ustavno veliko vojvodstvo
Prebivalstvo ➔ 537 000
Glavno mesto ➔ Luxembourg
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +352
Domenska končnica ➔.lu

ZAKAJ ISKATI DELO V LUKSEMBURGU?

Žepna državica Luksemburg je znana po bančnem sektorju, nizkih 
davkih in pravljičnih gradovih. Pokrajina zunaj mesta je čarobna, 
s strmimi gorami in bujnimi gozdnatimi dolinami, ki so kot nalašč 
za sprehod pred kosilom v podeželski gostilni poleg stolpičaste 
pristave. Skoraj polovica prebivalcev te države je tujcev. Še več oseb 
se vsak dan vozi na delo v Luksemburg iz sosednjih držav.

Trg dela je v zadnjih letih močno zrasel – od leta 2004 do leta 2012 
se je povečal za 30 % –, posebno v sektorjih poslovnih in finančnih 
storitev, zdravstvenih in socialnih storitev, gradbeništva, prevoza in 
komunikacij. Veliko možnosti za zaposlitev je še vedno v gradbeništvu, 
hotelirstvu in gostinstvu, poslovnih storitvah, industriji, prodaji na 
debelo in drobno, prevozu in zdravstvu ter socialnih storitvah.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Prosta delovna mesta so objavljena na 
oglasni deski („ad valvas“) luksemburškega 
zavoda za zaposlovanje, v sobotni izdaji 
nacionalnih časopisov, na spletnih straneh 
zasebnih organizacij za zaposlovanje, kad-
rovskih agencij in velikih podjetij. Koristne 
spletne naslove v Luksemburgu lahko naj-
dete v razdelku Povezave na portalu Eures.

Prijave na lastno pobudo so v Luksemburgu 
zelo pogoste, zlasti med mladimi diplomanti 
ali osebami, ki bi se rade zaposlile v veli-
kih podjetjih. To lahko storite brez oklevanja 
in podjetje opozorite nase. Najbrž vas bodo 
vključili v podatkovno zbirko.

Luksemburg je v središču Evrope in ima 
tri uradne jezike (francoščino, nemščino, 
luksemburščino), zato se v številnih zapo-
slitvenih oglasih od kandidatov zahteva 
znanje različnih jezikov. Ker se podjetja v 
Luksemburgu ukvarjajo tudi s številnimi 
dejavnostmi in sodelujejo z drugimi podjetji 
iz vse Evrope, je znanje dodatnih jezikov, kot 
so nizozemščina, angleščina, italijanščina, 
portugalščina in španščina, nujno ali pa vsaj 
zelo zaželeno. Da dobite službo v tej državi, 
morate obvladati dva jezika, vključno z vsaj 
enim od uradnih jezikov države.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Postopek prijave najpogosteje poteka tako, 
da v odgovor na oglas za prosto delovno 
mesto pošljete življenjepis in predstavit-
veno pismo. Iz tega pisma naj bo razvidno, 
da zelo dobro razumete, kakšnega novega 
uslužbenca si želi podjetje, ter da imate 
prave spretnosti, znanja in prednosti za to 

delovno mesto. Pojasniti morate tudi svojo 
motivacijo za to delo in zakaj bi radi delali 
v tem podjetju. Pismo ne sme vsebovati 
napak in mora biti napisano v istem jeziku 
kot oglas, če ni navedeno drugače.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Da, v navadi je, da življenjepisu priložite 
fotografijo.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Včasih, saj številna podjetja še vedno zah-
tevajo lastnoročno napisano predstavitveno 
pismo. To običajno navedejo v oglasu.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Ne, uporaba tega življenjepisa ni razšir-
jena. Delodajalcem se zdi, da vsebuje pre-
več informacij in je predolg.

Vaš življenjepis ne sme biti daljši od dveh 
strani, vsebovati pa mora podatke o izo-
brazbi, opravljenih tečajih usposabljanja in 
delovnih izkušnjah, znanju jezikov, znanju 
dela z računalnikom in interesnih področjih.

Vzpostavitev stika po telefonu

Ni priporočljivo, da se na delodajalca obr-
nete po telefonu.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Svetujemo vam, da skupaj s prijavo pošljete 
kopijo spričeval.
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Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

To je odvisno od vrste delovnega mesta in 
razpoložljivosti osebe.

Priprave na razgovor

Iskanje zaposlitve ni lahko delo. Posvetiti ji 
morate precej časa, da bi vam tako čim prej 
uspelo. Da se pripravite na razgovor, morate 
vsekakor storiti naslednje:

•	temeljito se analizirajte: prednosti in sla-
bosti, spretnosti, znanja in kompetence, 
dobre strani;

•	če niste imeli uspeha pri prejšnjih pri-
javah, vztrajajte in poskrbite, da bo res 
jasno, zakaj se prijavljate;

•	poskrbite, da boste delodajalcu lahko 
povedali več o delovnem mestu in delov-
nih razmerah, ki jih pričakujete;

•	pozanimajte se o podjetju, njegovih proi-
zvodih in podobi;

•	delodajalcu pokažite, da ste se pripra-
vili na razgovor. Če se mu bo zdelo, da 
se niste dobro pripravili, bo menil, da ste 
površni in neprofesionalni.

Kratko in jasno predstavite sebe, svojo 
motivacijo in prednosti glede na zahteve 
delovnega mesta.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Število prisotnih in njihova funkcija sta odvi-
sna od zadevnega delovnega mesta.

Ali se rokujemo?

Da, izpraševalcu(-em) vedno stisnite roko.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Razgovor nima posebnega vrstnega reda 
ter je odvisen od delovnega mesta in podje-
tja (velikosti in panoge).

Ob tem pa je povsem mogoče, da vam 
oseba, ki vodi razgovor, postavi tudi zvita 
vprašanja, zlasti o tem, zakaj ste zapustili 
prejšnje službe ali delodajalce. Odgovore si 
pripravite že vnaprej. Prej jih lahko preizku-
site v družini ali pri prijateljih, ki vam morajo 
odkrito povedati, ali so odgovori prepričljivi.

Če dobite vprašanje o slabih izkušnjah, se 
vedno potrudite, da ga čim bolj izkoristite. 
Nikoli ne govorite slabo o prejšnjih deloda-
jalcih ali kolegih. Slabe izkušnje uravnote-
žite z izkušnjami, ki so se dobro iztekle.

Če želite narediti dober vtis na morebitnega 
prihodnjega delodajalca in ga prepričati, 
naj vas zaposli, bodite pozitivni, držite se 
pokončno in z osebo, ki vodi razgovor, vzpo-
stavite očesni stik.

Katera vprašanja so neprimerna?

Luksemburg ima zakonodajo, ki varuje 
zasebno življenje posameznikov, zato 
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vam ne smejo postavljati strogo zasebnih 
vprašanj.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Glede uporabe reference ali priporočil-
nih pisem ni splošnih pravil. Po navadi 
so v zaposlitvenem oglasu navedeni po -
trebni dokumenti ali reference. Pogosto 
se priporoča, da na razgovor prinesete nji-
hove kopije. To velja tudi za potrdilo o 
nekaznovanosti.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

V nekaterih podjetjih se lahko pogajate o 
finančnih vidikih, vendar ne v tistih, v kate-
rih so delodajalci pristopili h kolektivni 
pogodbi ali so plače določene s plačnimi 
razredi.

Plačilo za intelektualno delo ali delo na 
upravnih in vodstvenih položajih je izraženo 
v mesečnem znesku, plačilo za fizično delo 
pa z urno postavko. Plačilo letnega dopusta 
ni standardno določeno, letni bonusi pa so 
odvisni od podjetja in panoge. Včasih so 
vključeni v kolektivno pogodbo.

Izberite si tolikšno plačo, da bodo vaše 
sposobnosti res ustrezno poplačane. 
Pomembno je, da delodajalca prepričate, 
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 gotovinskega plačila in 
neobveznih ugodnosti.

Pogajalska izhodišča si lahko izoblikujete 
tako, da se pozanimate pri ljudeh na ena-
kem položaju v drugih podjetjih ali preli-
state posebne revije za kadrovske zadeve.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Na splošno se uporablja trimesečno posku-
sno delo za nekvalificirane delavce in 
šestmesečno poskusno delo za kvalifici-
rane delavce.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Poskusna doba običajno traja šest mesecev.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Ne, navadno ne.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Po navadi po enem tednu.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Sprejemljivo je, da pokličete delodajalca in 
ga zaprosite za povratne informacije o ude-
ležbi na razgovoru.
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Koliko prej naj pridem na razgovor?

Na razgovoru sta zelo pomembna točnost in 
upoštevanje dogovora o udeležbi.

Nasveti za izbiro oblačil

Oblačila in celoten videz prilagodite polo-
žaju in vrsti podjetja, 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
Prebivalstvo ➔ 9,9 milijona
Glavno mesto ➔ Budimpešta
Valuta ➔ madžarski forint (HUF)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +36
Domenska končnica ➔.hu

ZAKAJ ISKATI DELO NA MADŽARSKEM?

Madžarska ima edinstveno kulturo in jezik v Srednji Evropi. Živahna 
in lepa prestolnica Budimpešta se ponosno razteza ob Donavi in kot 
magnet privablja ljubitelje arhitekture in kulture. Država se ponaša z 
največjimi zalogami termalne vode na svetu za Islandijo, zdraviliška 
kultura pa je nepogrešljiv del življenja Madžarov.

Država je v zadnjih dveh desetletjih pritegnila veliko tujih naložb, 
ki so se v zadnjih letih s tekstilne in živilske industrije preusmerile 
na proizvodnjo luksuznih vozil, sisteme obnovljive energije, mondeni 
turizem in informacijsko tehnologijo. Brezposelnost se je po nastopu 
finančne krize povečala. Največ oglasov za nova delovna mesta je 
za proizvodne delavce za trakom, kovinske delavce in tehnike ter 
hotelsko in gostinsko osebje.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Večina prostih delovnih mest na Madžar-
skem se zapolni prek poznanstev. Objav-
ljene oglase lahko najdete v časopisih in na 
spletnih zaposlitvenih portalih.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Najobičajnejši način prijave je pošiljanje 
življenjepisa s predstavitvenim pismom, 
vendar je za nekvalificirana dela vča-
sih dovolj, če najprej pokličete delodajalca. 
Večja podjetja lahko od kandidatov zahte-
vajo, naj izpolnijo prijavni obrazec (včasih 
spletni).

Prosilci se morajo pripraviti ter pozanimati 
o dejavnostih in profilu podjetja in delov-
nega mesta, da ugotovijo, kakšno je in ali 
jih res zanima.

Pri elektronskih prijavah uporabite spletni 
prijavni obrazec (če je na voljo) ali pošljite 
(samo) dokumente, zahtevane v objavi.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Da, na splošno se to stori.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, prijava naj ne bo napisana lastnoročno, 
razen če se to izrecno zahteva.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Ta oblika se ne uporablja pogosto, je pa 
širše sprejeta.

Vzpostavitev stika po telefonu

Koristno je, da nekaj časa po prijavi nave-
žete stik in pokažete, da se res zanimate za 
delo. Tako podjetje tudi opozorite nase.

Na telefonski pogovor se morate vedno 
pripraviti, saj morate dobiti odgovore na 
svoja vprašanja (ne pozabite jih) in hkrati 
spontano odgovarjati. Vedno se pozani-
majte, katera je naslednja stopnja v zapo-
slitvenem postopku.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Pošljite kopijo, če se to zahteva. Verjetno 
jih boste morali predložiti na razgovoru ali 
pred podpisom pogodbe o zaposlitvi. Prist-
nost dokumentov se na začetku ne preverja, 
vendar za nekatera delovna mesta (npr. za 
zdravnike) brez tega ni mogoče podpisati 
pogodbe.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Delodajalec po navadi sprejme odločitev v 
nekaj tednih po roku za prijavo, vendar je 
to odvisno tudi od delovnega mesta in šte-
vila prosilcev. Včasih lahko med prijavo in 
sklenitvijo delovnega razmerja mine več 
mesecev.

Priprave na razgovor

Delodajalci na razgovoru večinoma ugotav-
ljajo, kakšni ste kot osebnost in kako priza-
devni ste. Preverijo tudi, kako se odzivate v 
poklicnih in nepričakovanih okoliščinah.
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Kdo bo navzoč na razgovoru?

Običajno se razgovora udeležijo ena do tri 
osebe.

Ali se rokujemo?

Da, v navadi je, da izpraševalcem stisnete 
roko.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Razgovor po navadi traja pol ure, vendar 
nekatera podjetja opravijo več razgovo-
rov ali preizkusov (npr. poklicnega, oseb-
nega itd.). Potek se lahko razlikuje, vendar 
je ozračje skoraj vedno uradno (čeprav 
je prijateljsko). Bodite rahlo zadržani, 
razen če delodajalec poskrbi za bolj spro-
ščen odnos. Vsebina razgovorov je nava-
dno profesionalna, vendar se vedno bolj 
vključujejo tudi osebnost, spretnosti, zna-
nja, odnos, inteligenca in splošno vedenje. 
Delodajalce vedno poskušajte prepričati, da 
ste dobra izbira. Pojasnite svojo motivira-
nost in razloge, zakaj naj vas izberejo, pri 
tem pa seveda ne smete biti preveč vsiljivi. 
Razgovor se pogosto opira na življenjepis, 
kandidati pa morajo skoraj vedno odgovo-
riti, zakaj so zapustili prejšnjo službo, ter 
navesti svojih pet najboljših in najslabših 
lastnosti.

Lahko vprašate skoraj vse v zvezi z delov-
nim mestom, vendar naj prvo vprašanje na 
razgovoru ne bo o plači – to temo po navadi 
načne delodajalec. Imejte pa pripravljen 
odgovor o pričakovani višini plače, pri čemer 
raje navedite razpon kot natančen znesek. 

Danes je prosilec tisti, ki opredeli ceno svo-
jega dela v pisarni.

Katera vprašanja so neprimerna?

Na Madžarskem velja zakonodaja o boju 
proti diskriminaciji, kar pomeni, da vam 
ni treba razkriti „občutljivih“ informacij o 
sebi (veroizpoved, politično prepričanje ali 
spolna usmerjenost, načrtovanje družine 
itd.). Če pa ne veste, zakaj naj bi bila neka-
tera vprašanja pomembna za to delovno 
mesto, preprosto vprašajte.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Reference na Madžarskem niso pogoste, 
vendar so lahko koristne, če so pomembne, 
na primer pisna izjava o vaši prejšnji zapo-
slitvi in ocena vaših sposobnosti. Včasih 
delodajalec telefonira vašemu prejšnjemu 
delodajalcu, če temu ne nasprotujete.

Priporočilna pisma niso v navadi, lahko pa 
vam koristijo, če jih dobite od uveljavlje-
nega podjetja, zlasti z istega področja. Za 
nekatera delovna mesta potrebujete potr-
dilo o nekaznovanosti (tudi za delovna 
mesta, na katerih to ni nujno potrebno), 
vendar pa je to navedeno v oglasu.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Pogajanja o plačilu po navadi potekajo na 
koncu postopka prijave. O plači se lahko 
pogajate, vendar morate to vedno upra-
vičiti. Upoštevajte tudi, da so na nekaterih 
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področjih (npr. javni uslužbenci) plače 
zakonsko določene. Izražene so v meseč-
nem znesku. V pogodbi mora biti navedena 
tudi pravica do plačanega dopusta (naj-
manjše število dni je zakonsko določeno). 
Bonusi so predmet ločenih pogajanj, če pa 
pomenijo velik del zaslužka, so vključeni v 
pogodbo. O plači in neobveznih dodatkih se 
pogajate z direktorjem.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Da, skoraj brez izjeme.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Poskusna doba traja navadno tri mesece 
ali jo je mogoče podaljšati na tri mesece, 
če traja manj časa. Če ima podjetje skle-
njeno kolektivno pogodbo, lahko traja do 
šest mesecev.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Stroški prihoda na razgovor se redko 
povrnejo.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Navadno ste obveščeni v nekaj tednih, vča-
sih v mesecu ali dveh.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Povratne informacije se običajno ne zahte-
vajo – ali dobite službo ali pa vas zavrnejo.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Bodite točni. Če zamudite, o tem po mož-
nosti obvestite delodajalca. Svojo udeležbo 
na razgovoru morate potrditi. Po potrebi se 
lahko dogovorite za nov sestanek, vendar se 
ga morate potem res udeležiti.

Nasveti za izbiro oblačil

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

Še kakšen nasvet?

Na razgovoru ne dajajte vtisa, da niste 
motivirani. Če o plači nimate nobenih infor-
macij, se o njej pozanimajte šele na koncu 
razgovora.

Pozorno poslušajte vprašanja in ne dajajte 
preveč informacij. Odgovorite na vsa vpra-
šanja – poskusite uporabiti tri ali štiri daljše 
stavke namesto več krajših. Smehljajte se in 
ne bodite prestrašeni. Če česa ne veste, to 
tudi priznajte. Bodite pripravljeni na vpraša-
nja, kot je „Kaj bi radi vedeli o nas?“.
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MALTA 
Uradni jeziki ➔ angleški, malteški
Ureditev ➔ parlamentarna republika
Prebivalstvo ➔ 420 000
Glavno mesto ➔ Valletta
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +356
Domenska končnica ➔.mt

ZAKAJ ISKATI DELO NA MALTI?

Malta je ena od najmanjših in najgosteje naseljenih držav na svetu. 
Malteško otočje tvorijo trije naseljeni otoki in še 18 drugih. Je raj 
za turiste, ki vsako leto privabi trikrat več obiskovalcev, kot ima 
svojih prebivalcev. Čeprav je močno razvita in sodobna država, pa 
še danes priča o vladarjih, ki so dolga stoletja vladali otoku. Dokaz 
tega so številni zgodovinski spomeniki, ki izpričujejo 7 000 let 
dolgo zgodovino in pripovedujejo neverjetno zgodbo o zavojevanju 
v Sredozemlju.

Na trgu dela prevladujejo storitveni sektor in obrtniška delovna 
mesta. V nedavnih raziskavah je bilo ugotovljeno zelo veliko število 
prostih delovnih mest za učitelje, pisarniško osebje, prodajno osebje, 
natakarje, negovalce, gradbene delavce, medicinske sestre, čistilce 
in strokovnjake s področja informacijske tehnologije.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Lokalni javni zavod za zaposlovanje na 
Malti se imenuje Employment and Training 
Corporation. Prosta delovna mesta se ogla-
šujejo na spletišču tega zavoda in v nje-
govih zaposlitvenih centrih po vsej državi. 
Več zasebnih agencij za zaposlovanje prav 
tako objavlja prosta delovna mesta na svo-
jih spletiščih in z osebnimi stiki. Organizacije 
iz javnega in zasebnega sektorja oglašu-
jejo lokalna prosta delovna mesta v lokal-
nih časopisih. Vse koristne spletne povezave 
lahko najdete v razdelku Povezave na por-
talu Eures.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Prijave se po navadi pošiljajo po navadni ali 
e-pošti, odvisno od navodil v oglasu. Prijav-
nemu pismu morate vedno priložiti življe-
njepis. Pismo in življenjepis morata biti 
napisana v angleščini, razen če je navedeno 
drugače.

Prepričajte se, da ste priložili priponke in 
da jih je mogoče odpreti. Natančno oprede-
lite, na katero delovno mesto se prijavljate. 
Ne pošiljajte animacij ali načičkanih okra-
skov, zlasti če je delovno mesto strokovno in 
okraski zanj niso primerni.

Kadar se prijavljate na lastno pobudo, poja-
snite, za katero delovno mesto se zanimate. 
Omenite, da ste na voljo. Priložite ustrezne 
kvalifikacije.

„Na evropskem dnevu zaposlovanja v 
Bruslju je bila večina kandidatov, ki je 
obiskala našo stojnico, diplomantov 

finančnih storitev, prava, trženja in 
komunikacij ter turizma. To so področja, 
na katerih na Malti primanjkuje delav-
cev, in prireditev nam je omogočila, da 
te mlade povežemo z lokalnimi deloda-
jalci, ki imajo prosta delovna mesta v 
teh panogah.“
Jonathan Brimmer, Euresov svetova-
lec, Malta

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Ne, na Malti življenjepis običajno ne vklju-
čuje fotografije.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Niti ne. Če se zahteva lastnoročno napisana 
prijava, je to navedeno v oglasu.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Da, življenjepis Europass je sprejemljiv.

Vzpostavitev stika po telefonu

Delodajalec za prvi razgovor prosilce nava-
dno pokliče po telefonu. Potem sledi osebni 
razgovor.

Pozanimajte se, kdo je kontaktna oseba. 
Med telefonskim pogovorom uporabljajte 
pravilno ime podjetja. Med pogovorom 
bodite vedno vljudni. Bodite kratki in se 
držite bistva, a ne pozabite na pomembne 
informacije. Pozanimajte se, kako se bo 
postopek nadaljeval.
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Ali moram prijavi priložiti spričevala?

V fazi prijave se dokazila o kvalifikacijah 
običajno ne zahtevajo. Vendar boste morali 
na razgovoru pokazati izvirna spričevala. S 
seboj imejte fotokopije spričeval, če bi jih 
izpraševalec slučajno zahteval. Kvalifikacije, 
pridobljene na nemalteških izobraževal-
nih ustanovah, kot so tuje univerze, morajo 
biti priznane. Za priznanje lahko zaprosite 
na centru Malta Qualifications Recognition 
Information Centre (MQRIC), ki je del nacio-
nalne komisije za nadaljnje in visokošolsko 
izobraževanje (http://www.ncfhe.org.mt).

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Ta je odvisen od podjetja, izbirnega 
postopka in vaše razpoložljivosti.

Priprave na razgovor

Zaposlovalec od prosilca pričakuje razpo-
ložljivost, poznavanje podjetja in – od tujih 
kandidatov – osnovno poznavanje malte-
ške kulture. Večina podjetij na Malti zahteva 
znanje angleškega jezika.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Po navadi na razgovoru sodeluje delodaja-
lec, razen v velikih organizacijah, kjer sode-
lujeta tudi kadrovski vodja in nadzornik 
oddelka.

Ali se rokujemo?

Da, ob srečanju z izpraševalci morate to 
narediti najprej. Rokujte se in se predstavite 

z imenom in priimkom. Bodite nasmejani. 
Ne sedite, dokler vam ne ponudijo stola.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Razgovor je največkrat zelo prijateljski 
in domačen. Razgovor je po navadi ose-
ben. Če delovno mesto ni strokovno, bo 
opravljen samo en razgovor. Če pa je raz-
pisano delovno mesto strokovno in so zanj 
potrebne izkušnje, bo najprej opravljen ožji 
izbor, nato pa še eden ali dva razgovora. V 
tem primeru se lahko od vas pričakuje, da 
boste imeli predstavitev.

Držite se bistva pogovora/vprašanj ter ne 
lažite o svojih spretnostih in znanjih. Poka-
žite, da ste se pripravljeni učiti. Pomembna 
sta očesni stik in govorica telesa.

Vprašanja lahko postavljate, vendar naj 
jih bo čim manj in naj zadevajo ponujeno 
delovno mesto. Nič ni narobe, če zaprosite 
za opis delovnega mesta ali vprašate kaj o 
delovnih razmerah. Če je predviden še en 
razgovor, na prvem raje ne omenjajte plače.

Koristno je, da o podjetju veste čim več. 
Tako pokažete svoje zanimanje za podje-
tje, njegove pretekle uspehe in načrte za 
prihodnost. Vaša zavzetost lahko veliko pri-
pomore k temu, da boste izbrani. Najpogo-
stejše vprašanje, na katero mora prosilec 
poznati odgovor, se nanaša na osnovno 
dejavnost podjetja. 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 pričako-
vana višina plače. Na to lahko odgovorite 

http://www.ncfhe.org.mt


113M A LTA 

različno, zlasti če ste se o tem prej pozani-
mali in imate dovolj izkušenj.

Katera vprašanja so neprimerna?

V skladu z zakonom vam delodajalec ne 
sme postavljati vprašanj, ki so lahko dis-
kriminacijska glede na spol, spolno usmer-
jenost, verska prepričanja, narodnost ali 
matično državo. Če vas sprašuje o zaseb-
nem življenju, lahko odgovor vljudno zavr-
nete in izpraševalcu poveste, da vaše 
zasebno življenje ne bo vplivalo na vašo 
zaposlitev in delovno mesto. Izpraševa-
lec vas lahko vpraša o osebnih interesih, 
kako preživljate prosti čas ali po mnenju 
o različnih temah, vključno z aktualnim 
dogajanjem.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Reference so navadno potrebne za delovna 
mesta v storitvenem sektorju, financah itd. 
Primerne osebe za dajanje referenc so prej-
šnji delodajalec, zanesljiv strokovnjak ali 
župnik. Po navadi potrjujejo, da je zadevna 
oseba zanesljiva in bo delo opravljala brez 
težav.

Priporočilna pisma potrebujete le, če delo-
dajalec izrecno zaprosi zanje.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

O plači se lahko pogajate, zlasti če imate 
veliko izkušenj na delovnem mestu, na 
katero se prijavljate. Plačilo je po navadi 
izraženo v tedenskem ali mesečnem zne-
sku. Plačilo letnega dopusta in bonusi so 
vključeni v ponujeno plačo.

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

Če dobite zaposlitev, mora podjetje v skladu 
z zakonom obvestiti lokalne organe o vaši 
zaposlitvi, izpolniti „obrazec o zaposlitvi“ in 
ga na vaš prvi delovni dan predložiti zavodu 
Employment and Training Corporation. Na 
tem obrazcu mora biti vaš podpis. Poskr-
bite, da ga delodajalec pošlje zavodu prvi 
dan vaše zaposlitve.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Ne, poskusno delo ni v skladu z veljavno 
zakonodajo, zato ga od vas ne bodo zah-
tevali. To pomeni, da ga lahko zavrnete, če 
ga zahtevajo.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Po navadi od 6 do 12 mesecev, vendar je to 
odvisno od podjetja, zato se o tem pozani-
majte pred nastopom dela.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

To je odvisno od podjetja.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Po navadi vas delodajalec čez nekaj časa 
obvesti o rezultatu razgovora. Povedal vam 
bo tudi, ali ste povabljeni na dodatni razgo-
vor. Če ste izbrani za to delovno mesto, vas 
v manjšem podjetju po navadi pokličejo po 
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telefonu, v velikih podjetjih pa vas običajno 
obvestijo po pošti.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Včasih se lahko organizira sestanek, na 
katerem se predstavi ocena, ali pa se to 
stori po telefonu.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Točnost na razgovoru je zelo pomembna. 
Če ne veste natančno, kje bo razgovor, se 
od doma odpravite prej, da boste prispeli 
pravočasno.

Če vam določeni dan ne ustreza, lahko 
sestanek prestavite, vendar morate deloda-
jalca o tem prej obvestiti (vsaj en dan prej).

Dobra praksa je, da poznate ime 
izpraševalca.

Nasveti za izbiro oblačil

Na vseh razgovorih bodite oblečeni elegan-
tno. Moški naj bodo oblečeni v temno obleko 
in belo ali svetlo srajco ter elegantno kra-
vato. Ženske naj bodo oblečene v kostim 
in bluzo. Nosite čim manj nakita in bodite 
nevpadljivo naličeni. Moški ne smejo imeti 
uhanov ali drugih „piercingov“. Če imate 
tetovažo, jo dobro zakrijte z oblačili, saj 
lokalni delodajalci niso navdušeni nad njimi. 
Priporočamo vam, da se zlasti poleti odiša-
vite z lahkim in svežim parfumom.

Še kakšen nasvet?

Na vprašanja ne odgovarjajte na dolgo in 
široko, na morebitno kritiko izpraševalca 
pa se ne odzovite preveč burno. Nikoli ne 
kritizirajte prejšnjega delodajalca. Bodite 
pozitivni in, najpomembneje, to, kar ste. 
Delodajalci želijo zaposliti predvsem odkrite 
in zrele osebe.
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NIZOZEMSKA 
Uradni jezik ➔ nizozemski
Ureditev ➔ ustavna monarhija
Prebivalstvo ➔ 16,8 milijona
Glavno mesto ➔ Amsterdam
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +31
Domenska končnica ➔.nl

ZAKAJ ISKATI DELO NA NIZOZEMSKEM?

Nizozemska, država liberalnih nazorov, ima več lepih mest ter dobro 
urejeno in dostopno naravo.

Število delovnih mest se je leta 2012 v primerjavi z letom poprej 
zmanjšalo v večini sektorjev, najbolj v javni upravi, gradbeništvu ter 
pri posredništvu in oddaji nepremičnin. Vendar so se nekateri sektorji 
razširili, vključno s sektorji nege/socialnega varstva, trgovine/
prevoza/gostinstva in informacijskim/komunikacijskim sektorjem. 
Največ prostih delovnih mest je za tehnične in prodajne zastopnike 
ter elektromehanike in elektroinštalaterje. Ker povpraševanje 
presega ponudbo, imajo dobre možnosti za zaposlitev tudi kmetijski 
in strojni mehaniki in inštalaterji ter vodovodni inštalaterji. Zavedati 
se morate, da se morda zahteva znanje nizozemskega jezika, zlasti 
za zaposlitev v komerciali.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Prosta delovna mesta so objavljena na 
spletnih straneh podjetij ali posebnih zapo-
slitvenih portalih, v časopisih (po navadi v 
posebni zaposlitveni prilogi ob koncu tedna), 
prek posredniške organizacije ali javnega 
zavoda za zaposlovanje (UWV). Zelo obi-
čajno je, da oddate prijavo na lastno pobudo 
in se pozanimate o zaposlitvenih priložno-
stih v nekem podjetju.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Pogosto se na delovna mesta, ki so v nižjem 
plačnem razredu ali zanje niso po     trebne 
kvalifikacije (hotelirstvo in gostinstvo, pro-
daja na drobno), prijavite po telefonu ali 
vedno bolj po e-pošti. Za druga delovna 
mesta se navadno po navadni ali e-pošti 
pošljeta predstavitveno pismo in življe-
njepis. Navedite resnične osebne podatke, 
delovne izkušnje in raven izobrazbe.

Posredniške organizacije, ki jih podjetja 
lahko najamejo, da jim poiščejo uslužbence, 
pogosto opravijo predizbor kandidatov in 
predložijo izbrane življenjepise delodajalcu.

Če se želite za delo v podjetju prijaviti na 
lastno pobudo, stopite v stik z ustreznim 
oddelkom ali osebo, ki vam lahko pove več 
o prostih delovnih mestih. 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 pristo-
pom imate na Nizozemskem veliko mož-
nosti, da vas povabijo na razgovor.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Ne, vendar ni nič narobe, če jo.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, lastnoročno napisane prijave niso 
priporočljive.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Če imate življenjepis Europass kot dokazilo 
o delovnih izkušnjah, opravljenem usposa-
bljanju, spretnostnih, znanjih in kompeten-
cah, ga vsekakor uporabite.

Vzpostavitev stika po telefonu

Če podjetju telefonirate, zahtevajte kontakt-
 no osebo ali oddelek, naveden v oglasu za 
prosto delovno mesto. Kličite ob primernem 
času. Kratko povejte, ali kličete zaradi dodat    -
nih informacij ali prijave na delovno mesto. Če 
ste tujec in kličete iz tujine, to tudi pojasnite 
in se pozanimajte, ali lahko telefonski pogo-
vor opravite v svojem ali drugem tujem jeziku. 
Prvi vtis je odločilen.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Ne, podjetje vas bo pozvalo, da njihove 
kopije prinesete na razgovor ali prvi dan 
zaposlitve, če bodo potrebne. Priporočljivo 
je, da poskrbite za prevod diplome v nizo-
zemščino ali angleščino in za potrditev 
kvalifikacij.
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Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Od enega dneva do več mesecev.

Priprave na razgovor

Kandidati so lahko povabljeni na spoznavni 
razgovor, po možnosti s posredniško organi-
zacijo. To je bolj priložnost za spoznavanje. 
Ozračje je nekje med uradnim in neurad-
nim ter temelji na enakosti sodelujočih v 
razgovoru.

Delodajalec želi, da pokažete, da ste sezna-
njeni s pogoji za to delovno mesto, podje-
tjem in njegovimi dejavnostmi. Imeli boste 
tudi možnost, da kaj vprašate. Izkoristite to 
priložnost, da dokažete svojo motivacijo in 
interes za delovno mesto, ne le za spraše-
vanje o plači.

Vprašanja so večinoma povezana z vašimi 
izkušnjami, spretnostmi in znanji. Na pod-
lagi tega razgovora bo vaša prijava zavr-
njena ali pa vas bodo povabili na drugi 
razgovor.

Nezadostno poznavanje podjetja je za nizo-
zemske delodajalce pogosto eden od glav-
nih razlogov, da kandidatov ne povabijo 
na drugi razgovor ali jim ponudijo službe. 
Oglejte si spletno stran podjetja, prebe-
rite njegovo letno poročilo, dobro se poza-
nimajte o panogi, v kateri deluje podjetje, 
novicah in verjetnih spremembah. Tako 
boste lažje dokazali svojo motiviranost.

Nadaljnji razgovori so poglobljeni razgo-
vori o delovnem mestu, vaših sposobnostih 
reševanja problemov in preteklih delovnih 

izkušnjah. Po prvem ali drugem razgovoru 
se lahko uporabi ocenjevanje.

Večinoma boste zelo kmalu po razgovoru 
prejeli obvestilo, ali ste dobili zaposlitev.

Nizozemske delodajalce zadnje čase poleg 
spričeval ali dokazil vedno bolj zanimajo 
sposobnosti. Pripravite se na vprašanja o 
sposobnostih, tako da vadite po tako ime-
novani metodi STAR (okoliščine, naloga, 
dejavnost, rezultat) (glej stran 18).

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Običajno ena ali dve osebi.

Ali se rokujemo?

Da, trden stisk roke je na Nizozemskem 
obvezen.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Razgovor traja povprečno od ene ure do ure 
in pol.

Izpraševalec predstavi sebe in podjetje, 
nato vas povabi, da se predstavite. Nato 
vam pove več o ponujenem delovnem 
mestu, potem pridejo na vrsto vprašanja o 
vašem življenjepisu. Vpraša vas lahko tudi o 
vašem zasebnem življenju.

Sledijo vprašanja o vaših prednostih, spret-
nostih, znanjih in usposobljenosti. Po tem 
lahko sprašujete o temah, ki še niso prišle 
na vrsto, ali prosite za pojasnila.

Izpraševalec konča razgovor s pojasnitvijo 
nadaljnjega poteka tega postopka.
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Kočljiva vprašanja so: Ali veste, kaj vse 
obsega to delovno mesto? Primerjajte ta 
položaj s podobnimi položaji v drugih pod-
jetjih. Zakaj naj izberemo prav vas? Lahko 
pojasnite tole luknjo v svojem življenjepisu?

Katera vprašanja so neprimerna?

Preprečevanje diskriminacije je določeno z 
zakonodajo. Vprašanja o rasi ali barvi kože, 
veroizpovedi (čeprav so vprašanja, kot je 
„Ali urnik dela ustreza vaši veroizpovedi?“, 
dovoljena), narodnosti, kraju rojstva, noseč-
nosti, zdravju ali načrtovanju družine niso 
dovoljena.

Veliko nizozemskih podjetij je sprejelo 
kodeks pravilnega ravnanja pri postopkih 
zaposlovanja, ki ga je določilo nizozem-
sko združenje za kadrovsko upravljanje in 
organizacijski razvoj (NVP). Če menite, da 
podjetje, ki je sprejelo ta kodeks, z vami ni 
ustrezno ravnalo, se lahko pritožite. Obrnete 
se lahko tudi na komisijo za enako obrav-
navo, če menite, da so bile kršene vaše pra-
vice do enake obravnave.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Reference niso obvezne. V življenjepis jih 
lahko vključite, če želite. Vaš novi deloda-
jalec lahko stopi v stik z osebami, ki vam 
zagotavljajo reference, samo če se s tem 
strinjate. V reference ne vključujte zasebnih 
zadev ali razlogov za odpoved.

Če potrebujete potrdilo o nekaznovanosti, 
mora biti to navedeno v zaposlitvenem 
oglasu.

Ob odpovedi delovnega razmerja vam mora 
delodajalec vedno izdati potrdilo. To potrdilo 
je lahko nepristransko, vsekakor pa ne sme 
vsebovati ničesar negativnega o vaši oseb-
nosti ali delu.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

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

Za različna delovna mesta veljajo raz-
lične plačne lestvice. Vsaka lestvica je raz-
deljena na tako imenovane razrede. Vaše 
delovne izkušnje se uporabijo za izra-
čun plačne lestvice in razreda, na podlagi 
katerega boste prejemali plačilo. V zvezi s 
tem se lahko pogajate. Ne pozabite, da se 
prostovoljno delo šteje za delovne izku-
šnje. Za številne poklice in velika podjetja 
so delovne razmere določene v kolektivnih 
pogodbah. Določeni sta minimalna plača za 
mlade delavce do 23 let in minimalna plača 
za starejše delavce. Nižje plače so prepo-
vedane. Plačilo je izraženo kot mesečni 
znesek.

Pravica do plačanega dopusta in formula za 
izračun plačila letnega dopusta sta določeni 
z zakonom. Glede na kolektivne pogodbe 
ali vašo starost se lahko količina plača-
nega letnega dopusta poveča. O bonusih se 
lahko pogajate, ko se zaposlite, in na letnem 
delovnem razgovoru. Nekatere kolektivne 
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pogodbe vsebujejo določbe o udeležbi pri 
dobičku ali dividendah.

Lahko se pogajate ne le o plači in plačilu 
letnega dopusta, ampak tudi o drugih pogo-
jih, kot so službeni avto, potni stroški, pokoj-
ninsko zavarovanje in stroški usposabljanja. 
Pogosto so v kolektivnih pogodbah določeni 
tudi ti pogoji.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Da, to je verjetno.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Poskusna doba traja povprečno dva meseca.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

To ni samodejno. Lahko pa zaprosite, 
naj vam jih povrnejo, saj to ne velja za 
nevljudno.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Podjetja, ki uporabljajo kodeks pravilnega 
ravnanja pri zaposlovanju, bodo neuspe-
šnim kandidatom v dveh tednih poslala 
pismo, v katerem bo navedeno, zakaj niso 
bili izbrani. Tudi po prejemu tega pisma 
lahko zaprosite za več informacij.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Če niste izbrani, 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.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Biti morate točni. Za nov sestanek lahko 
zaprosite samo iz res upravičenih razlogov 
(npr. bolezen ali smrt v družini).

Nasveti za izbiro oblačil

Najbolje je, da ste urejeni in oblečeni pri-
ložnosti primerno. Izberite oblačila, ki ustre-
zajo podjetju, ne zadnji modi. V bančništvu 
morajo moški nositi obleko, od žensk pa se 
pričakuje dvodelni kostim.

Priporočljiva je zmernost pri nakitu. 
Sprejem    ljivo je, da moški nosi prstan, 
zapestnica pa je že preveč. Sprejemljivo ali 
celo zaželeno je, da ženske nosijo enega ali 
več prstanov. Druge kose nakita prilagodite 
celotnemu videzu.

Še kakšen nasvet?

Vaši odgovori naj bodo kratki in jedrnati. Če 
že imate prevod diplome, potrjen naziv ali 
registriran poklic, je to lahko prednost.
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NORVEŠKA 
Uradni jezik ➔ norveški
Ureditev ➔ ustavna monarhija
Prebivalstvo ➔ 5,1 milijona
Glavno mesto ➔ Oslo
Valuta ➔ norveška krona (NOK)
Članica EU ali EGP ➔ EGP
Mednarodna klicna številka ➔ +47
Domenska končnica ➔.no

ZAKAJ ISKATI DELO NA NORVEŠKEM?

Čeprav je Norveška mlada država, se ponaša z dolgo zgodovino 
in bogato dediščino. Z leti so se njene navade in tradicije zlile 
s spodbudami in vplivi iz tujine. Znana je po prostrani neokrnjeni 
naravi in ponuja obilico možnosti za dejavnosti na prostem, vključno 
s športnimi izzivi.

Iskalci zaposlitve, ki se zanimajo za delo na Norveškem, se 
morajo zavedati, da je bilo v nedavnih raziskavah ugotovljeno 
zmanjšanje števila prostih delovnih mest v finančnih dejavnostih 
in zavarovalništvu, gradbeništvu in upravljanju ter rudarstvu in 
proizvodnji, hkrati pa se je povečalo povpraševanje v informacijski 
in komunikacijski tehnologiji. Na trgu dela je veliko povpraševanje 
po inženirjih in delavcih s področja IKT ter inženirjih s področja 
naftne industrije in geološke znanosti. Poleg tega primanjkuje 
tudi zdravstvenega, negovalnega in medicinskega osebja, zlasti 
medicinskih sester.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Prosta delovna mesta so objavljena na 
spletnih straneh podjetij, v časopisih, prek 
posredniških organizacij ali javnega zavoda 
za zaposlovanje (http://www.nav.no).

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Pošljite prijavo v angleščini (ali v katerem 
od skandinavskih jezikov, če jih govorite) s 
predstavitvenim pismom in življenjepisom 
(dolgim največ eno stran, vendar so lahko 
življenjepisi kandidatov za tehnične poklice 
daljši in podrobnejši).

Če pošiljate prijavo na lastno pobudo, poi-
ščite ime predstavnika kadrovske službe, 
ki mu je treba poslati prijavo. Napišite 
predstavitveno pismo (največ ena stran) in 
priložite življenjepis.

Za eno prosto delovno mesto ali na eno 
podjetje pošljite eno prijavo. Če se prijav-
ljate na delovno mesto v velikem podje-
tju, lahko zaposlovalcu nekaj dni po tem, 
ko ste poslali prijavo, telefonirate ali poš-
ljete e-pošto in ga vprašate, ali je prebral 
vaš življenjepis in kaj meni o njem, ali so 
prejeli veliko prijav, kdaj lahko pričakujete 
odgovor itd.

Pri opisovanju sebe in svojih kvalifikacij 
bodite kratki in jedrnati. Bodite pošteni in 
ne pretiravajte. Vaš življenjepis naj bo pre-
prost in skromen. Bodite pošteni glede svo-
jih jezikovnih znanj, zlasti glede angleščine. 
„Dobro“ znanje angleščine ni enako „šol-
skemu znanju“ angleščine.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Življenjepisi običajno ne vsebujejo fotografij.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave? 

Ne, lastnoročno napisane prijave se na Nor-
veškem ne uporabljajo.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Ne.

Vzpostavitev stika po telefonu

Običajno je, da se obrnete na kontaktno 
osebo in izveste več o delovnem mestu. 
Pripravite si vprašanja o delovnem mestu/
podjetju in pokličite med 9. uro dopoldne in 
3. uro popoldne od ponedeljka do petka.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Kopije diplom/potrdil pošljite s prijavo in 
življenjepisom samo, če je to zahtevano v 
oglasu za prosto delovno mesto. Če ni, jih 
pošljite, ko bo to želel zaposlovalec. Delo-
dajalci potrebujejo potrjeno kopijo vaše 
diplome in potrjen prevod (v norveščino ali 
vsaj v angleščino).

http://www.nav.no
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Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Ta je različen. Pri nekaterih prostih delov-
nih mestih je navedeno, da se bo zaposli-
tev začela „čim prej“, pri drugih pa, da bo to 
čez tri mesece.

Priprave na razgovor

Večinoma boste povabljeni na osebni raz-
govor. Včasih se boste najprej pogovorili po 
telefonu.

Ne pozabite, da sta vaš življenjepis in 
predstavitveno pismo „vstopnica“ na raz-
govor. Tu boste morali pokazati svojo uspo-
sobljenost. Razgovor temelji predvsem 
na vaših osebnih sposobnostih in osebno-
sti v delovnem okolju. Tu je lahko odločilna 
kemija med vami in zaposlovalcem. Bodite 
zainteresirani, motivirani, postavljajte prava 
vprašanja, upajte se zavzeti zase in izraziti 
svoje mnenje.

Lahko se opravi samo en razgovor (naj-
pogosteje), dva ali trije (za visoko usposo-
bljeno osebje). Razgovor v povprečju traja 
45–90 minut.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Razgovor lahko vodi najmanj ena in naj-
več pet oseb. To lahko vključuje predstav-
nika sindikata in predstavnika zaposlenih 

v podjetju, zlasti na razgovorih za delovno 
mesto v javnem sektorju.

Ali se rokujemo?

Stisk roke je zelo običajen in mora biti 
močan.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Oseba, odgovorna za sestanek, vam bo 
povedala kaj o podjetju in delovnem mestu. 
Potem se boste lahko predstavili in razložili, 
zakaj ste se prijavili. Mirno lahko postavljate 
strokovna vprašanja o podjetju in delovnem 
mestu. Ob koncu razgovora se lahko poza-
nimate o plači in delovnih razmerah. Zapo-
slovalec bi vam moral povedati, kdaj boste 
prejeli povratne informacije ali odgovor.

V glavnem se boste pogovarjali o poklicnih 
zadevah, vendar bo zaposlovalec ocenjeval 
predvsem osebni način predstavljanja vaših 
poklicnih kvalifikacij. Bodite mirni in taki, kot 
ste. Pokažite, da boste koristili podjetju. Ne 
poskušajte narediti vtisa na zaposlovalca – 
bodite pošteni, skromni in razsodni.

Katera vprašanja so neprimerna?

Diskriminacija zaradi politične pripadno-
sti, veroizpovedi, spolne usmerjenosti, sta-
rosti, invalidnosti ali članstva v sindikatih je 
nezakonita, razen če so te teme neposredno 
povezane z delovnim mestom. Ni vam treba 
odgovarjati na vprašanja o nosečnosti ali če 
prejemate kakšno pomoč. Pri tem seveda 
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uporabite trezno presojo. Delodajalci pri-
čakujejo, da boste pokazali sposobnost 
delovanja na lastno pobudo, prevzeli odgo-
vornost za svoje delo in boste sposobni 
delati samostojno.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Norveški delodajalci reference sistema-
tično preverjajo. Osebe, ki vam bodo zago-
tovile reference, naj bodo navedene na 
koncu življenjepisa. Norveškemu zaposlo-
valcu bodo morale povedati (v angleškem 
ali enem od skandinavskih jezikov) kaj o 
vaših prejšnjih poklicnih nalogah ter poklic-
nih in osebnih sposobnostih.

Priporočilna pisma niso potrebna niti se po 
navadi ne zahtevajo, razen če ne morete 
navesti oseb, ki vam bi zagotovile reference.

Za delovna mesta na področju varnosti in 
v izobraževanja je treba predložiti doka-
zila, da nimate kazenske kartoteke, vendar 
je to navedeno v oglasu za prosto delovno 
mesto.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Plačilo je v glavnem izraženo v meseč-
nem znesku, za sezonska dela pa lahko 
tudi v urni postavki. Pogajanja po navadi 
niso potrebna, saj se uporabljajo standar-
dne pogodbe o zaposlitvi. Vendar je pripo-
ročljivo, da se pozanimate o višini plače 

za poklic pri ustreznem sindikatu, da boste 
približno vedeli, kolikšno plačo lahko priča-
kujete. Pogajanja o plačilu običajno pote-
kajo šele, ko vam ponudijo zaposlitev.

Plačilo letnega dopusta ureja zakonodaja in 
je vključeno v plačo. Sindikati se pogajajo o 
plačah in dodatnih zakonsko določenih ugo-
dnostih na nacionalni ravni. Predstavniki 
sindikatov so odgovorni za lokalna poga-
janja na delovnem mestu, vendar samo za 
člane.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Ne, enodnevno poskusno delo ni pogosto.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Delodajalec se lahko odloči, da vas na 
začetku zaposli za poskusno dobo. Ta obi-
čajno ni daljša od šestih mesecev.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Številna podjetja vam povrnejo potne stro-
ške, ki jih imate z razgovori. Vendar se o tem 
vnaprej pozanimajte pri delodajalcu.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Če dobite službo, vam zaposlovalec poš-
lje pisno potrdilo, včasih vas lahko celo 
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pokliče. Če so vas zavrnili, boste obveščeni 
po navadni ali e-pošti. 

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

V primeru zavrnitve lahko pokličete zapo-
slovalca in ga vprašate, zakaj ste bili zavr-
njeni ali kakšne kvalifikacije je imela oseba, 
ki je dobila delo, vi pa jih niste imeli. Tako 
boste vsaj dobili občutek, kakšen je vaš 
poklicni položaj.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Biti morate točni. Če se ne morete udeležiti 
razgovora ob dogovorjenem času, čim prej 
zaprosite za nov sestanek.

Nasveti za izbiro oblačil

Na Norveškem so v navadi vsakdanja obla-
čila. Pravilo „bela srajca in kravata“ velja 
samo za kandidate, ki se prijavljajo na 
vodstvene položaje na področju financ, 
nepremičnin, svetovanja in podobnih delov-
nih mestih, na katerih je pomembno, da 
ustrezate predstavi o zaposlenih na zadev-
nem področju. Na spletni strani podje-
tja poiščite fotografije članov osebja in si 
oglejte njihov slog oblačenja.

Še kakšen nasvet?

Na splošno ne poskušajte narediti vtisa na 
zaposlovalca s svojim videzom. Vtis nare-
dite s poklicnimi in osebnimi spretnostmi. 
Ne komplicirajte in se osredotočite na 
bistvo. Norveška poslovna kultura je neko-
liko bolj neformalna v primerjavi s poslovno 
kulturo v drugih evropskih državah.
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AVSTRIJA 
Uradni jezik ➔ nemški
Ureditev ➔ zvezna parlamentarna republika
Prebivalstvo ➔ 8,5 milijona
Glavno mesto ➔ Dunaj
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +43
Domenska končnica ➔.at

ZAKAJ ISKATI DELO V AVSTRIJI?

Avstrija je povezana, vendar raznolika, tradicionalna, vendar 
sodobna, kultivirana, vendar pustolovska, skratka, ponuja vam 
najrazličnejše življenjske sloge – od elegance Dunaja na severu 
do pridiha Sredozemlja in gora na jugu. Je raj za navdušence nad 
zimskimi športi in verjetno najbolj znana kot nekdanja glasbena 
prestolnica.

Avstrijsko gospodarstvo okreva od upada v letu 2009. Delo 
najdejo tisti, ki so dokončali specializirana vajeništva, na primer 
elektroinštalaterji, vodovodni inštalaterji, strugarji, zidarji, tesarji 
in stavbni mizarji. Povpraševanje je tudi po delavcih v turizmu, 
hotelirstvu in gostinstvu. Enako velja za prodajno osebje in trgovce.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Prosta delovna mesta so objavljena v časo-
pisih ali na spletu. Pri nizkokvalificiranih 
delih se prvi stik opravi po telefonu, ven-
dar pa se vedno pogosteje uporabljajo sple-
tne prijave.

Za strokovna delovna mesta morate poslati 
predstavitveno pismo in življenjepis. Pod-
jetje bo pregledalo prijave, stopilo v stik z 
ožjim izborom kandidatov in se dogovorilo 
za razgovor. Pri vodstvenih položajih boste 
morda povabljeni na ocenjevanje.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Predstavitvena pisma so v glavnem natis-
njena. Pisna prijava mora vedno vsebovati 
formalno predstavitveno pismo, v katerem 
morate navesti, na katero prosto delovno 
mesto se prijavljate. Poskrbite, da sta 
naslov in ime kontaktne osebe pravilna in 
vključena v pismo.

Vaš življenjepis naj bo kratek, natančen, 
kronološki in popoln. Vaš osebni profil mora 
biti prilagojen prostemu delovnemu mestu. 
Na dokumentih, ki jih pošljete delodajalcu, 
ne sme biti opomb.

Če se prijavljate na lastno pobudo, morate 
prevzeti pobudo in se prepričati, da se bo 
vaša prijava shranila v zbirko podatkov o 
mogočih kandidatih, če trenutno ni na voljo 
prostih delovnih mest. Če podjetje koga po -
trebuje, kadrovski oddelek pogosto najprej 
pogleda to zbirko podatkov.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Da, delodajalci so navajeni, da prosilci 
predstavitvenemu pismu priložijo svojo 
fotografijo.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, podjetja bodo izrecno navedla, če potre-
bujejo lastnoročno napisano prijavo.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Žal ne, ker je preveč izčrpen.

Vzpostavitev stika po telefonu

Kadar telefonirate podjetju, je pomembno, 
da veste ime kontaktne osebe. Zahtevati 
jo morate po imenu. Pripravite si kratko in 
jasno osebno predstavitev, pojasnite, zaradi 
katerega delovnega mesta kličete, in se 
poskusite dogovoriti za razgovor. Izogibajte 
se hrupnemu okolju ali temu, da bi se drugi 
pogovarjali z vami med klicem, predvsem 
kadar kličete z mobilnega telefona.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Da, predložiti je treba kopije potrdil o uspo-
sabljanju (potrdila o vašem zadnjem poklic-
nem izobraževanju, 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.
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Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Večina delovnih mest je zapolnjenih v enem 
do največ treh mesecih. Pri delovnih mestih, 
za katera so potrebne posebne kvalifikacije 
(vodstveni položaji ali delovna mesta, za 
katera potrebujete veliko izkušenj), morajo 
kandidati opraviti več razgovorov in morda 
tudi ocenjevanje. Včasih je v zaposlitvenih 
oglasih navedeno, da se bo pogodba začela 
čez šest mesecev.

Priprave na razgovor

Če je veliko kandidatov, podjetja po navadi 
organizirajo predizbore ali preverjanje zna-
nja. Za pomembne ali vodstvene položaje se 
pogosto uporabljajo ocenjevalna središča.

Delodajalci iščejo kandidate, ki čim bolj 
ustrezajo zahtevanemu profilu. Od prosilcev 
pričakujejo, da pokažejo, kako njihove kva-
lifikacije in izkušnje ustrezajo temu profilu, 
opišejo svoje poklicne in osebne prednosti in 
slabosti ter odgovorijo na vprašanja o svoji 
motivaciji, socialnih spretnostih in pričako-
vanjih, ki jih imajo kot uslužbenci. Pripravite 
se tudi na vprašanja o življenjepisu (če ste 
na primer zamenjali veliko služb).

Delodajalci si v glavnem prizadevajo za 
dialog, iz katerega lahko izvedo več o vas, 
vaših kvalifikacijah in pričakovanjih glede 
zaposlitve. Na razgovoru boste lahko posta-
vili tudi vprašanja o delovnem času in dne-
vih, dejavnostih in delu, ki bi ga opravljali. 
Ozračje je prijateljsko, vendar objektivno in 
nepristransko.

Kandidati morajo biti dobro obveščeni o 
podjetju: kaj dela ali proizvaja, kako veliko 
je, ali je centralizirano ali decentralizirano, 
ali ima sedež v tujini, kakšna je njegova 
podoba in filozofija.

Jezikovna komunikacija je pomembna, 
zlasti izražanje in predstavitev morata 
ustrezati delovnemu mestu (jasna motiva-
cija za delo, socialne spretnosti, sposob-
nost dela v skupini, avtoriteta in vodstvene 
sposobnosti, obvladovanje stresa, prila-
godljivost). Bodite pozorni na nejezikovno 
komunikacijo: točnost, držo, očesni stik, kre-
tnje in obrazno mimiko.

Razgovor običajno traja približno eno uro. 
Razgovor lahko poteka tudi po videokonfe-
renci, Skype pa se uporablja le izjemoma in 
samo pri zaposlovanju akademskih kadrov.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Na razgovoru lahko sodelujejo: vodja 
oddelka, ki ponuja zaposlitev, vodja kad-
rovske službe ali predstavnik sveta 
delavcev.

Ali se rokujemo?

Da, običajno si stisnemo roko.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Na običajnem razgovoru morajo biti vpraša-
nja povezana s pogoji, opisanimi v zaposlit-
venem oglasu, ter namenjena ugotavljanju, 
ali imate ustrezne spretnosti, znanja in 
kvalifikacije. Zaradi objektivnosti morajo 
vsi prosilci odgovarjati na ista vprašanja. 
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Vendar pa lahko delodajalec zaprosi za več 
informacij v zvezi s posameznimi primeri ali 
odgovori, ki jih dobi od prosilca.

Katera vprašanja so neprimerna?

Zvezna zakonodaja o enaki obravnavi pre-
poveduje diskriminacijo zaradi starosti, 
spola, veroizpovedi, spolne usmerjenosti 
ali narodnosti. Vsi postopki za objavo zapo-
slitvenih oglasov, postopki prijave in odnosi 
med delodajalci in delavci so zakonsko ure-
jeni. Ni vam treba odgovoriti niti na vpra-
šanja o nosečnosti, načrtovanju družine 
ali boleznih. Prepovedana je diskriminacija 
invalidov. Vendar pa morate vedeti, da se 
nekateri delodajalci ne zavedajo, da postav-
ljajo prepovedana vprašanja.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Na zahtevo morate predložiti reference 
prejšnjih delodajalcev, prevedene v nem-
ščino, ki potrjujejo vaše kvalifikacije in 
izkušnje.

Podjetju morate najpozneje na razgo-
voru predložiti kopijo najnovejše in najvišje 
diplome. Priporočilna pisma se uporabljajo 
samo, kadar se prijavljate na akademski 
položaj. Če je potrebno potrdilo o nekazno-
vanosti, bo to verjetno navedeno v zaposlit-
venem oglasu.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Po navadi se lahko pogajate o plači in delov-
nih razmerah, razen v javnem sektorju, kjer 
so določene plačilne lestvice. Pogajate se z 
vodjo oddelka, ki ponuja zaposlitev.

Na splošno so plače izražene v meseč-
nem znesku, vključno s plačilom letnega 
dopusta in božičnico. Za druge neobvezne 
dodatke se je treba pogajati posebej. Delo-
dajalci za nekatera delovna mesta ponujajo 
fiksno minimalno plačo in dodajo še spre-
menljivi 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 
pogosto ponudili nizko minimalno plačo. 
Velja namreč, da si lahko z napitnino dvig-
nete plačo, če ste dovolj prizadevni.

Pogosto se lahko pogajate o številu delov-
nih ur, prožnosti delovnega časa in krajev, 
prilagajanju delovnega časa otrokom (vrtcu) 
(Kindergarten), razpoložljivosti itd.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Od vas lahko zahtevajo enodnevno posku-
sno delo. Delodajalec vam mora to plačati.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Največ en mesec. V tem času lahko katera 
koli stran prekine pogodbo brez odpoved-
nega roka in pri tem ne navede razloga.
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Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Ne, vendar če lahko dokažete, da ste v 
finančnih težavah, vam lahko javni usluž-
benci zagotovijo finančno pomoč za posto-
pek prijave.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Delodajalci pričakujejo, da jih boste čez 
nekaj časa poklicali in se pozanimali o rezul-
tatih razgovora. Podjetja ne prevzamejo 
vedno pobude za obveščanje o rezultatih.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Če niste bili izbrani, lahko zaprosite za več 
informacij. Če lahko dokažete, da je bila 
kršena zakonodaja o enaki obravnavi, je 
mogoče uradno posredovanje.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Za delodajalce je točnost zelo pomembna. 
Ne zamujajte. Sestanek prestavite ali 

odpovejte samo, če imate utemeljen raz-
log. V takih primerih (npr. bolezen) deloda-
jalci pričakujejo, da jih boste prej obvestili in 
se sami dogovorili za nov sestanek.

Nasveti za izbiro oblačil

Pravila zaželenega oblačenja so odvisna od 
delovnega mesta, panoge, položaja, stika 
s strankami, zastopanja, kulture 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.

„Nekaj stvari o življenju na Madžar-
skem sem že vedel, ker sem tam štu-
diral, Eures pa mi je pomagal pri bolj 
,tehničnih‘ podrobnostih glede življenja 
v dveh državah, kot so razlike v davčnih 
sistemih in sistemih socialnega varstva. 
Kadar se preseliš v novo državo, ne 
veš, kaj lahko pričakuješ. Vsaka država 
je edinstvena, zato so tovrstni nasveti 
neprecenljivi.“
Marcel, iskalec zaposlitve iz Nemčije, ki 
živi na Madžarskem in se vozi na delo 
v Avstrijo
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POLJSKA 
Uradni jezik ➔ poljski
Ureditev ➔ parlamentarna republika
Prebivalstvo ➔ 38,5 milijona
Glavno mesto ➔ Varšava
Valuta ➔ poljski zlot (PLN)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +48
Domenska končnica ➔.pl

ZAKAJ ISKATI DELO NA POLJSKEM?

Poljska se ponaša z naravnimi lepotami, ki vključujejo 500 km dolgo 
obalo Baltskega morja, območje s številnimi jezeri in goste gozdove, 
ki pokrivajo skoraj tretjino njenega ozemlja do gora na jugu države.

Je tudi edina država v Evropi, ki se je uspešno zoperstavila vsesplošni 
finančni in gospodarski krizi. V zadnjem času poskuša pritegniti 
mednarodni kapital in vlagatelje za nove podjetniške naložbe na 
Poljskem.

Država ima dinamičen sektor IKT, ki zaradi rasti išče razvijalce, 
spletne oblikovalce, inženirje za programsko opremo in skrbnike 
podatkovnih zbirk. Medtem pa mednarodna podjetja potrebujejo 
osebe z znanjem jezikov za delo v službi za pomoč uporabnikom, 
operaterje v klicnem centru, svetovalce strankam, pregledovalce 
vsebine, preizkuševalce iger, projektne vodje ter finančne in 
logistične strokovnjake.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Delovna mesta so objavljena na javnem 
zavodu za zaposlovanje (regionalnih in 
lokalnih uradih), pri zasebnih agencijah za 
zaposlovanje, v časopisih in na spletnih 
zaposlitvenih portalih.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Najpogostejši način prijave je, da pošljete 
življenjepis in predstavitveno pismo. Delo-
dajalec po navadi zahteva, da se prijave 
pošljejo po elektronski ali navadni pošti.

Kadar pošiljate prijavo po elektronski pošti, 
morate navesti, na katero prosto delovno 
mesto se prijavljate, po možnosti v zadevi 
e-sporočila. Življenjepis mora biti natip-
kan, delovne izkušnje, spretnosti, znanja in 
izobrazba pa morajo biti v njem navedeni 
v obratnem kronološkem redu. Predstavit-
veno pismo ne sme biti daljše od ene strani, 
življenjepis pa naj bo dolg največ dve strani. 
Dober primer je življenjepis Europass.

Kadar se iskalci zaposlitve prijavljajo na 
lastno pobudo, morajo tudi poslati življe-
njepis in predstavitveno pismo. Poleg tega 
morajo biti pripravljeni tudi na razgovor.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Fotografija je dobrodošla, vendar ni 
obvezna.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Lastnoročno napisane prijave niso zaželene.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Ta oblika življenjepisa je sprejeta, vendar se 
ne uporablja pogosto.

Vzpostavitev stika po telefonu

Pri telefoniranju se morajo prosilci najprej 
predstaviti in povedati, zakaj kličejo. V 
vašem imenu naj ne kličejo drugi in pripra-
vite se, da si zapišete vse koristne informa-
cije, ki jih boste dobili od delodajalca.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

V nekaterih primerih morate življenjepisu 
priložiti kopije potrdil, diplome itd. Deloda-
jalci jih upoštevajo, ko se odločajo, ali naj 
vas povabijo na razgovor.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Po navadi največ en mesec ali dva.

Priprave na razgovor

Prosilci naj pred razgovorom poiščejo 
čim več informacij o podjetju. Pripravljeni 
morajo biti, da pokažejo svojo motivacijo 
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in se pogovarjajo o tem, kaj znajo delati, 
kaj vedo in kdo so, pa tudi da postavljajo 
vprašanja.

Delodajalci so pozorni na to, ali ima kan-
didat ustrezno znanje in ali je sposoben 
ustvarjalno razmišljati. Iščejo komunika-
tivne osebe s pozitivnim odnosom do dela. 
Delodajalec lahko za razgovor najame stro-
kovnjaka za nejezikovno komunikacijo, ki 
preveri skladnost med kandidatovimi bese-
dami in nebesedno komunikacijo.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Po navadi sta na razgovoru dva predstav-
nika delodajalca. Če se opravljajo preizkusi, 
jih kandidat lahko opravlja sam ali se ude-
leži skupinskih preizkusov.

Ali se rokujemo?

Delodajalec ali zaposlovalec se odloči, 
ali vam bo dal roko. Vi ne smete prevzeti 
pobude.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Razgovor običajno traja od 45 minut do ene 
ure. Če se opravljajo preizkusi, lahko razgo-
vor traja dve do tri ure. Na splošno vsak raz-
govor poteka drugače.

•	Uvod: prvi del razgovora je informativen. 
Oseba, ki vodi razgovor, prosilcu zagotovi 
informacije o pogojih sestanka, delov-
nem mestu in dolžnostih itd. ter poskuša 
ustvariti dobro vzdušje.

•	Podatki o delovnih izkušnjah: v tej 
fazi izpraševalec sprašuje dejanska vpra-
šanja za pridobitev informacij. Ta so 

osredotočena na osebne podatke, delovne 
izkušnje, izobrazbo, poklic itd.

•	Razlaga dejstev: v tej fazi se razlagajo 
dejstva, navedena v drugi fazi. Izpraše-
valec zaprosi prosilce za mnenje, kako 
so njihova izobrazba in delovne izkušnje 
povezane z zadevnim delovnim mestom. 
To jim je v pomoč pri ugotavljanju kandi-
datove motivacije, odnosa in pomena, ki 
jih ima zanje to delovno mesto.

•	Osebna mnenja, misli, stališča: v tej 
fazi kandidati predstavijo svoje osebno 
mnenje in razmišljanje glede odločitev v 
zvezi z delom (delodajalec ali oseba, ki 
vodi razgovor, postavlja vprašanja o moti-
vih za osebne odločitve).

•	Povzetek: v tej fazi kandidati postav-
ljajo vprašanja o temah, ki še niso prišle 
na vrsto. Izpraševalci morajo zagotoviti 
informacije o nadaljnjih fazah postopka 
zaposlovanja.

Pripravite se na kočljiva vprašanja, kot so: 

•	Kaj boste delali čez pet let?

•	Kako bi rešili konflikt na delovnem mestu?

•	Kaj počnete v prostem času?

•	Kakšno plačilo pričakujete?

Katera vprašanja so neprimerna?

Veljajo zakoni o boju proti diskriminaciji 
zaradi spola, starosti, invalidnosti, rase, 
narodnosti, nacionalnosti, spolne usmer-
jenosti, političnih prepričanj, verske pripa-
dnosti in članstva v sindikatu. Prosilec ima 
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pravico, da ne odgovarja na diskriminacij-
ska vprašanja. Vprašanja o spolni usmerje-
nosti, političnem prepričanju, nosečnosti in 
veri niso sprejemljiva.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Reference se ne uporabljajo pogosto. 
Namesto tega predložite pisno potrdilo o 
zaposlitvi in dokumente v zvezi z izobrazbo. 
Če vseeno hočete predložiti reference, kot 
osebe, ki vam zagotavljajo reference, nave-
dite prejšnje delodajalce ali učitelje. Nava-
dno ne potrebujete priporočilnega pisma, 
čeprav je to lahko koristno, če ga napiše 
vpliven delodajalec. Za delovna mesta v 
javnem sektorju se zahteva izjava, da pro-
silec nima kazenske kartoteke ali da ni sto-
ril davčnih kršitev.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Plačni pogoji so določeni v:

•	sporazumih podjetij ali kolektivnih pogod-
bah (med delodajalci in dejavnimi sindi-
kati v podjetju);

•	plačnih predpisih (za delodajalce z vsaj 
20 zaposlenimi, za katere ne velja spo-
razum podjetja ali kolektivna pogodba) 
in/ali

•	pogodbah o zaposlitvi.

Zaposleni so po navadi plačani na časovno 
enoto dela (uro, dan ali mesec), včasih pa 
glede na zaključeno enoto opravljenega 
dela (po učinku). Zaposleni prejme plačilo 

enkrat mesečno na predhodno določeni 
datum.

Kandidati se morajo z delodajalcem poga-
jati o plačilu pred podpisom pogodbe. 
Bonusi so odvisni od doseženih rezulta-
tov. Med letnim dopustom zaposleni pre-
jema običajno plačo, določeno v pogodbi 
o zaposlitvi. Neobvezne ugodnosti lahko 
vključujejo bone za prehrano, pokojnin-
sko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, 
božičnico, nagrado za posebne dosežke in 
uspehe ter spodbujanje osebnega razvoja, 
zlasti v zasebnem sektorju.

V javnem sektorju ni veliko možnosti za 
pogajanje.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Delodajalci navadno raje zahtevajo eno- do 
trimesečno poskusno dobo namesto eno-
dnevnega poskusnega dela.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Glej zgoraj.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Po navadi ne. O tem se je treba pogajati.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

V enem ali dveh tednih. Če vas ne obvestijo, 
pokličite delodajalca.
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Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Če ste se z delodajalcem dogovorili, da 
bodo stopili z vami v stik, pa tega ne storijo 
v dogovorjenem roku, lahko pokličete in se 
pozanimate o rezultatu razgovora. S tem ni 
nič narobe in samo dokazuje, da se res zani-
mate za to delovno mesto. 

Če vam ne ponudijo zaposlitve, se lahko 
pozanimate o razlogih za to odločitev. 
Poskusite izvedeti, zaradi katerih dejavnikov 
so vas zavrnili. To vam bo morda pomagalo 
v prihodnosti. 

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Vedno bodite točni in spoštujte čas, ki vam 
ga nameni izpraševalec.

Nasveti za izbiro oblačil

Za razgovor se oblecite profesionalno, tudi 
če je delovno okolje sproščeno.

Za moške: obleka nevpadljive barve, srajca 
z dolgimi rokavi in kravata, temne nogavice 
in klasični usnjeni čevlji, malo ali nič nakita, 
urejena, profesionalna pričeska, ne preti-
ravajte z vodico po britju, urejeni nohti in 
mapa ali aktovka.

Za ženske: temen kostim, krilo naj bo dovolj 
dolgo, da lahko udobno sedete, usklajena 
bluza, klasični čevlji, nevtralne hlačne noga-
vice, malo nakita (brez visečih uhanov ali 
kupa zapestnic), profesionalna pričeska, ne 
pretiravajte z ličili in parfumom, čisti, ure-
jeni nohti in mapa ali aktovka.
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PORTUGALSKA 
Uradni jezik ➔ portugalski
Ureditev ➔ parlamentarna republika
Prebivalstvo ➔ 10,5 milijona
Glavno mesto ➔ Lizbona
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +351
Domenska končnica ➔.pt

ZAKAJ ISKATI DELO NA PORTUGALSKEM?

Portugalska in njeni ozemlji – Azori in Madeira – so priljubljene 
turistične destinacije. Največ ljudi je zaposlenih v turizmu in 
storitvenem sektorju. V proizvodnih panogah je zaposlene manj kot 
20 % delovne sile. Proizvodnja temelji na tradicionalnih izdelkih, 
kot so tekstilije, oblačila, obutev, plutovina, leseni izdelki, pijače, 
keramika, steklo, konzerviranje rib, predelava kovin, predelava 
nafte in kemikalije. Portugalska je okrepila svojo vlogo v evropskem 
avtomobilskem sektorju in ima vrhunsko industrijo izdelovanja 
kalupov.

Brezposelni so skoraj štirje od desetih mladih, plače na prebivalca 
pa so ene od najnižjih v EU. Kljub temu je v posebnih sektorjih 
povpraševanje po delovni sili, vključno s sezonskim delom v turizmu 
in kmetijstvu, primanjkuje tudi zdravnikov, strokovnjakov s področja 
informacijske tehnologije in strokovnjakov z znanjem jezikov, ki jih 
je na Portugalskem težko najti.



136 P O R T U G A L S K A 

ISKANJE ZAPOSLITVE

Prosta delovna mesta so objavljena v 
časopisih, zaposlovalnih središčih, zaseb-
nih agencijah za zaposlovanje, strokovnih 
in sindikalnih združenjih, veleblagovnicah, 
občinah, župnijah in drugih javnih zgradbah 
ter vedno pogosteje na (javnih in zasebnih) 
spletnih zaposlitvenih portalih.

Nekateri iskalci zaposlitve prevzemajo 
čedalje proaktivnejši pristop in se prijavljajo 
na lastno pobudo, objavljajo oglase, obja-
vijo svoj življenjepis na spletnih straneh in v 
univerzitetnih pisarnah za poklicno usmer-
janje, uporabljajo družbene medije in celo 
oblikujejo lastne spletne strani.

V državi, v kateri je več kot 90 % malih pod-
jetij, so osebni stiki še vedno najučinkovi-
tejši pri iskanju prostih delovnih mest in 
navezovanju stikov z morebitnimi deloda-
jalci. Če imate socialno mrežo na Portugal-
skem, jo izkoristite.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Včasih je skoraj nemogoče izpolnjevati vsa 
merila, določena v nekaterih zaposlitvenih 
oglasih. Naj vas to ne odvrne; če izpolnjujte 
večino zahtev, se prijavite. Portugalski delo-
dajalci so lahko glede tega prilagodljivi.

Pri večini prijav se zahtevata predstavit-
veno pismo in življenjepis (čeprav pismo 
ni obvezno, če to v oglasu ni izrecno nave-
deno). Pripravite svoj življenjepis, po mož-
nosti v portugalščini. Naj bo jasen in kratek 
(dolg največ dve strani) in prilagojen posa-
mezni prijavi.

Kadar se prijavljate po e-pošti, vključite 
predstavitveno pismo neposredno v e-spo-
ročilo. Pripnite samo življenjepis. Odstavki 
naj bodo kratki, izogibajte se neformalnim 
simbolom in kraticam, ki se pogosto upora-
bljajo v e-sporočilih in besedilnih sporočilih. 
Če se prijavljate po pošti, naj bo predstavit-
veno pismo dolgo največ eno stran na listu 
papirja formata A4 in natipkano.

Poskrbite, da ne zamudite rokov, zlasti če se 
prijavljate iz tujine. Potrudite se, da prijavo 
oddate čim prej, da sodelujete od začetka 
izbirnega postopka in ste lahko prepričani, 
da podjetje še ni izbralo kandidata.

Prijave na lastno pobudo so lahko zelo 
korist  ne. Številna portugalska podjetja shra-
nijo življenjepise, ki jih prejmejo, in najprej 
preučijo zbirko podatkov, kadar imajo prosto 
delovno mesto, da prihranijo čas in nimajo 
stroškov z objavo oglasov.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Koristna je lahko profesionalna fotografija 
v velikosti fotografije za potni list, čeprav to 
ni splošna praksa.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Lastnoročno napisane prijave se v zadnjih 
letih skoraj ne uporabljajo več, čeprav jih 
nekateri delodajalci še vedno želijo. O tem 
se pozanimajte, če imate telefonsko šte-
vilko za predhodni stik.
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Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Portugalski delodajalci se navajajo na življe-
njepis Europass, čeprav morda še vedno 
dajejo prednost portugalski obliki življenje-
pisa na največ dveh do treh straneh.

Vzpostavitev stika po telefonu

Pokličite le, če je to predlagano v oglasu. 
Ko kličete, po možnosti govorite portugal-
sko in se jasno predstavite. Vprašajte, s 
kom morate govorite v zvezi z oglasom, in 
osebe kličite po imenu. Imejte življenjepis 
pri roki in bodite pripravljeni, da se predsta-
vite in odgovarjate na vprašanja. Pripra-
vite si ustrezna vprašanja in si zapišite vse 
podatke glede razgovora. Če se dogovarjate 
za razgovor, se pozanimajte, katere doku-
mente morate prinesti s seboj.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Ne, razen če je to navedeno v oglasu. Kljub 
temu vzemite kopijo spričeval na razgovor. 
Če bo vaša prijava uspešna, boste morda 
morali te dokumente predložiti pozneje ob 
formalizaciji pogodbe.

Kadar na razgovor prinesete kopije spriče-
val ali kvalifikacij, jih skrbno izberite in ne 
pozabite, da portugalski delodajalci morda 
nimajo dovolj informacij o sistemu izobra-
ževanja in usposabljanja v vaši domovini 
ter o zadevnih spretnostih in znanjih. Doku-
menti, kot sta priloga k diplomi in priloga 
k spričevalu Europass, so lahko ustreznejši.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Čeprav je v zaposlitvenih oglasih navedeno, 
da se bo zaposlitev začela „čim prej“, posto-
pek izbire v povprečju traja od dva do tri 
mesece. Za delovna mesta, za katera niso 
potrebne kvalifikacije, ali začasne zaposli-
tve je ta čas lahko krajši od enega tedna.

Priprave na razgovor

Razgovor po navadi ne traja več kot 
45 minut. Preizkusi lahko trajajo pol dneva, 
vključno z odmori.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Običajno en izpraševalec.

Ali se rokujemo?

Da, če vam ponudijo roko, jo sprejmite.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Razgovor nima tipičnega vrstnega reda, pri-
čakujete pa lahko vprašanja o:

•	vas samih (kje ste se rodili, kje ste študi-
rali, o družini itd.);
•	vašem življenjepisu: izobrazbi/poklicnih 

izkušnjah, delovnih izkušnjah in drugih 
dejavnostih/konjičkih; 
•	vaši motiviranosti v zvezi s podjetjem in 

delovnim mestom ter
•	osebnih in družbenih spretnostih (odprta 

vprašanja o vas, vaših stališčih, prednos-
tih in slabostih).



138 P O R T U G A L S K A 

V drugi fazi vam bo izpraševalec izčrpneje 
predstavil podjetje in delovno mesto. Na tej 
točki se lahko pozanimate o stopnjah neod-
visnosti in odgovornosti, službenih potova-
njih, delovnem času, pričakovani plači itd.

Na koncu vam delodajalec običajno pove, 
kdaj boste obveščeni o njegovi odločitvi. 
Zahvalite se mu, da vam je dal priložnost 
za srečanje.

Zaposlitveni razgovor po videokonferenci 
in prek Skypea niso zelo pogosti, vendar se 
bodo verjetno vedno bolj uporabljali za prvi 
izbor mednarodnih kandidatov.

Katera vprašanja so neprimerna?

Vprašanja o veroizpovedi, političnem pre-
pričanju in spolni usmerjenosti veljajo za 
strogo zasebne zadeve. Na splošno pa velja, 
da so ta vprašanja pogostejša (čeprav so 
subtilno postavljena) kot v nekaterih drugih 
evropskih državah.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Na Portugalskem ni v navadi spraševati za 
reference ali preverjati priporočilna pisma, 
čeprav se nekaterim delodajalcem morda 
zdijo koristna.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Plačilo je po navadi izraženo kot mesečni 
znesek. Upoštevajte, da na Portugal-
skem v rednem delovnem razmerju prej-
mete 14 mesečnih plač (in sicer vključno 
s plačilom letnega dopusta, ki se običajno 
plača maja/junija, in božičnico novembra/

decembra), čeprav se zdaj to zaradi izrednih 
ukrepov vlade spreminja. Če se zaposlite 
v multinacionalki, se lahko za plačo poga-
jate tudi v letnem svežnju, v katerega bodo 
vključeni tudi vsi dodatki in druge dodatne 
ugodnosti.

Letni bonusi za uspešnost niso pogosti, ven-
dar se bonus na koncu leta lahko izplača, 
če ima podjetje dovolj dobička. Samo v sre-
dnje velikih in velikih podjetjih, zlasti mul-
tinacionalkah, so letni bonusi resnično del 
plačne politike.

Druge ugodnosti so lahko boljše zdrav-
stveno zavarovanje ali zdravstvene stori-
tve v večjih podjetjih, lahko vam ponudijo 
mobilni telefon ali službeni avto, in to pred-
vsem vodstvenim delavcem (menedžerjem 
in direktorjem), čeprav je tega vse manj.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Poskusno delo je čedalje pogostejše. Neka-
teri delodajalci raje uporabljajo pogodbe za 
določen čas (npr. tri- do šestmesečne), da 
preizkusijo delavca.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Zakonsko določena poskusna doba se raz-
likuje glede na trajanje pogodbe in zah-
tevnost delovnega mesta. Pri pogodbah za 
določen čas lahko traja največ en mesec, pri 
pogodbah za nedoločen čas pa običajno tri 
do šest mesecev.
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Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

To ni pogosto, razen če delodajalci res nujno 
potrebujejo nekoga s posebnimi spret-
nostmi, znanji, poklicnimi kvalifikacijami ali 
profilom.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Pogosto se zgodi, da na prijavo ne prejmete 
odgovora. Če imate razgovor, se lahko poza-
nimate, kdaj vas bodo obvestili o odločitvi. 
Če vas delodajalec ne obvesti v dogovorje-
nem času, ga lahko vljudno pokličete in se 
pozanimate o rezultatu, vendar ne bodite 
preveč vztrajni.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Ni v navadi, da se po razgovoru zahtevajo 
povratne informacije.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Priporočljivo je, da pridete vsaj deset minut 
prej.

Nasveti za izbiro oblačil

Oblecite se priložnosti primerno. Tudi če 
elegantna oblačila niso pomembna za 
zaposlitev, boste z njimi izkazali svojo pro-
fesionalnost in spoštovanje do deloda-
jalca oziroma izpraševalca. Bodite zmerno 
naličeni in ne pretiravajte z nakitom, brez 
„piercingov“ in tetovaž na vidnih mestih ali 
vpadljivih pričesk.
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ROMUNIJA 
Uradni jezik ➔ romunski
Ureditev ➔ predsedniška republika
Prebivalstvo ➔ 20,1 milijona
Glavno mesto ➔ Bukarešta
Valuta ➔ romunski leu (RON)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +40
Domenska končnica ➔.ro

ZAKAJ ISKATI DELO V ROMUNIJI?

Naravne znamenitosti so delta Donave, črnomorska obala in Karpati. 
Zahodno od gorovja leži zgodovinska pokrajina Transilvanija, ki je 
posejana s srednjeveškimi mesti in pravljičnimi gradovi ter je 
nepogrešljiv del itinerarja vseh ljubiteljev vampirske literature.

Romunija je v zadnjih letih pritegnila veliko tujih naložb. Hitro se 
povečuje njen zasebni sektor, deloma tudi zaradi davčnih stopenj, 
ki so med najnižjimi v Evropi in v povprečju znašajo 16 %. Medtem 
ko so plače med najnižjimi v Evropi, pa je tudi brezposelnost 
majhna. Romunija ima obsežno industrijo in kmetijstvo, vendar se 
zmanjšujeta v korist storitev – trgovine in hitro rastočega turizma. 
Najpogosteje objavljena prosta delovna mesta so v tekstilni 
industriji, natovarjanju, raztovarjanju in pretovarjanju tovora, 
sestavljanju delov, pakiranju, gradbeništvu in prodaji.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Najboljši način za iskanje nizkokvalifici-
ranih ali nekvalificiranih delovnih mest je 
spremljanje časopisov ali prek lokalnega 
javnega zavoda za zaposlovanje. Viso-
kokvalificirani in izobraženi iskalci zaposli-
tve delo iščejo prek spleta.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Kandidat za prosto delovno mesto se lahko 
delodajalcu oglasi neposredno po e-pošti ali 
telefonu.

Zaposlovalec se odloči, ali vas bo pova-
bil na razgovor na podlagi tega, kako vaš 
življenjepis ustreza njegovim zahtevam. 
Predstavitveno pismo je pomembno za 
visokokvalificirana delovna mesta (zdrav-
niki, inženirji) in ne sme biti daljše od dveh 
strani. Pismo ni zelo pomembno za delovna 
mesta, za katera se ne zahteva visoka sto-
pnja kvalifikacije/izobrazbe.

Delodajalci lahko organizirajo več razgovo-
rov in v tem primeru prvi razgovor s kandi-
datom po navadi opravijo po telefonu. Pri 
telefonskem razgovoru zaposlovalec pre-
veri, ali so podatki iz življenjepisa resnični, in 
zaprosi za podrobnejše informacije o spret-
nostih, znanjih, sposobnostih in poklicnih 
izkušnjah kandidata. Telefonski razgovor po 
navadi traja približno 10–15 minut.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Fotografija navadno ni potrebna, razen če jo 
delodajalec zahteva v oglasu.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, zaželene so natisnjene prijave.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Življenjepis Europass se ne uporablja in 
sprejema širše, čeprav ga priporočamo. Po 
navadi ga uporabljajo visokoizobražene 
osebe. Manj izobraženi ga nočejo uporab-
ljati, ker menijo, da je zelo dolg in zapleten.

Vzpostavitev stika po telefonu

Namen telefonskega klica je običajno, 
dogovoriti se za razgovor. Pokličete lahko 
tudi, če ste življenjepis poslali pred več 
tedni in niste prejeli odgovora. Vnaprej pri-
pravite, kaj boste rekli, bodite kratki in se 
držite bistva. Predstavite se, delodajalca 
spomnite, da ste mu pred kratkim predložili 
življenjepis, in navedite, za katero delovno 
mesto se zanimate. Pogovor naj bo kratek, 
kličite pa samo enkrat.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Samo če to od vas zahtevajo. Nekateri delo-
dajalci zahtevajo izvod diplome na začetku 
postopka, nekateri pa prijavitelje zaposlijo, 
ne da bi jo videli.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Po navadi od dva do štiri tedne, vendar je 
različen. Delodajalec včasih želi opraviti 
razgovor z več kandidati ali zahteva več 
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dokumentov o kandidatovem prejšnjem 
delu ali študiju.

Priprave na razgovor

Številna podjetja predlagajo telefonski raz-
govor in se šele nato odločijo, ali se želijo 
z vami srečati tudi osebno. V tem primeru 
je pomembno, da se pripravite tako, kot bi 
se za pravi razgovor, in že od začetka jasno 
izražate svojo osebnost. Ne skačite ljudem v 
besedo in se prepričajte, da razumete vpra-
šanje, preden začnete odgovarjati nanj.

Poznati morate področje, na katerem deluje 
podjetje, in zahteve za to delovno mesto. 
Zaposlovalec od prosilcev pričakuje pro-
fesionalnost ter pošten in odkrit pogovor. 
Osredotočite se na podatke iz življenjepisa. 
Delodajalci se zavedajo, da je del, namenjen 
znanjem, spretnostim in sposobnostim, po 
navadi malo olepšan.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Na razgovoru po navadi sodeluje pred-
stavnik osebja iz kadrovske službe, ki je 
odgovorno za zaposlitveni postopek, vodja 
oddelka, na katerem je prosto delovno 
mesto, včasih pa celo generalni direktor/
predsednik podjetja.

Ali se rokujemo?

Da, v Romuniji se je vljudno rokovati.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Ko se zaposlovalec odloči, da se želi sre-
čati z vami osebno, lahko razgovor traja od 
30 minut do dve uri. Pomembni so vsi vidiki 
besedne in nebesedne komunikacije. Zapo-
slovalec opazuje dobre in slabe komunika-
cijske spretnosti kandidata in jih preuči, da 
si ustvari podobo o njem.

Večina delodajalcev uporablja delno struk-
turirane razgovore. Prvi razgovor lahko 
poteka na naslednji način:

•	kramljanje, da se kandidat sprosti;

•	predstavitev zaposlovalca in prosilca;

•	vprašanja o vaših izkušnjah, znanjih in 
spretnostih, preverjanje informacij iz 
življenjepisa;

•	zaposlovalec obvesti kandidata o zahte-
vah in glavnih nalogah na tem delovnem 
mestu in o podjetju na splošno: v katerem 
sektorju deluje, kakšni so dosežki podje-
tja itd.;

•	zaposlovalec preveri, ali ste razumeli vse 
vidike, o katerih se je razpravljalo;

•	vaša vprašanja, na primer: Kakšen je urnik 
dela? Kolikšna je plača? Ali imamo odmor 
za kosilo?

Priporočljivo je, da si pred sestankom pri-
pravite nekaj vprašanj, vendar bodite pri-
lagodljivi in se med razgovorom poskusite 
domisliti tudi drugih.
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Ozračje naj bi bilo odprto, sproščeno in 
komunikativno. Poskrbite, da se vedete pro-
fesionalno in da pojasnite, zakaj ste motivi-
rani za to delovno mesto.

Katera vprašanja so neprimerna?

V Romuniji se uporablja zakonodaja o boju 
proti diskriminaciji.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Delodajalci po navadi zahtevajo reference 
ali priporočilna pisma.

Potrdilo o nekaznovanosti (ali imate kazen-
sko kartoteko) zahtevajo vsi delodajalci. Po 
navadi ga morate predložiti za vsa delovna 
mesta.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

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 ločeno. Najpogostejše neobvezne 
ugodnosti, če se ponudijo, so boni za pre-
hrano in plačilo letnega dopusta. Po navadi 
je za pogajanje pristojna kadrovska služba, 
ki ve, kolikšna je najvišja plača, ki jo podjetje 
lahko ponudi za posamezno delovno mesto. 
Končno odločitev pa sprejme vodstvo 
podjetja.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

V romunskem delovnem zakoniku je nave-
dena možnost določitve poskusnega dela, 
ki traja do 90 dni za nevodstvena delovna 
mesta in do 120 dni za vodstvene položaje.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

V skladu z delovnim zakonikom morajo vse 
kategorije delavcev opraviti poskusno dobo.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Ne, v Romuniji vam delodajalci teh stroškov 
ne krijejo.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Na razgovoru vas bo zaposlovalec obves-
til, ali ste bili sprejeti in ali bo še stopil v 
stik z vami.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Če kmalu po razgovoru ne dobite nobe-
nega obvestila, lahko sklepate, da niste bili 
izbrani. Delodajalci neuspešnih kandidatov 
po navadi ne obvestijo o rezultatu. Vendar 
jih lahko pokličete in zaprosite za povratne 
informacije.
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Koliko prej naj pridem na razgovor?

Točnost je zelo pomembna, poleg tega 
morate upoštevati urnik razgovora. Ven-
dar vam delodajalec lahko oprosti nekajmi-
nutno zamudo, če imate zanjo zelo dober 
razlog.

Nasveti za izbiro oblačil

Oblecite se primerno in dostojno.

Še kakšen nasvet?

Med postopkom prijave ne lažite glede svo-
jih kvalifikacij, izkušenj, spretnosti ali znanj. 
Bodite realni in iskreni. Kandidati morajo 
biti razumni in iskreni, da lahko računajo 
na uspeh.
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ŠVICA 
Uradni jeziki ➔ francoski, nemški, italijanski, retoromanski
Ureditev ➔ predstavniška neposredna demokracija
Prebivalstvo ➔ 8 milijonov
Glavno mesto ➔ Bern
Valuta ➔ švicarski frank (CHF)
Članica EU ali EGP ➔ EFTA
Mednarodna klicna številka ➔ +41
Domenska končnica ➔.ch

ZAKAJ ISKATI DELO V ŠVICI?

Švica ima eno od najmočnejših gospodarstev na svetu. Največji 
sektor je proizvodnja – kemikalij, zdravstvenih in farmacevtskih 
izdelkov ter znanstvenih instrumentov in finomehanike.

Po spremembi pravil o prostem gibanju se povprašuje po 
visokokvalificiranih tujih delavcih. Več kot četrtino stalno zaposlenih 
pomenijo tuji državljani, še veliko več pa je delavcev s kratkoročno 
zaposlitvijo ali čezmejnih delavcev, ki se na delo vozijo. Večina 
delovnih mest v Švici je v storitvenem sektorju, četrtina v industriji 
in trgovini, 4 % pa jih je v kmetijstvu. Število prostih delovnih mest 
se je močno zmanjšalo v bančništvu, povečalo pa v zavarovalništvu. 
Zaradi močne valute je bilo manj turistov, kar je vplivalo na delovna 
mesta v zadevnem sektorju. Največ oglasov za delovna mesta je za 
usposobljene gradbene delavce in strokovnjake za zdravstveno nego.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Poleg spremljanja časopisov in iskanja na 
spletu je pri iskanju zaposlitve v Švici pre-
cej pogosto, da se pozanimate pri znancih, 
ali poznajo koga v podjetju, ki bi vas lahko 
seznanil s potrebami po novih uslužbencih. 
Na podlagi teh informacij lahko napišete 
preprosto prijavno pismo.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Najpogostejši postopek zaposlovanja novih 
uslužbencev za specializirane profile in 
vodstvene položaje je uporaba pisnega pri-
javnega obrazca. Za manj strokovne pro-
file prvi stik po navadi poteka po telefonu 
ali spletu. Ne pošiljajte dokumentov, ki so 
videti kot dokumenti za splošno uporabo. V 
predstavitvenem pismu ali življenjepisu ne 
navajajte referenc ali priporočilnih pisem.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Da, kakovostna fotografija je dobrodošla.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Nasprotno, nezaželene so.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Ne, sploh ni znan.

Vzpostavitev stika po telefonu

V turizmu, gradbeništvu in čiščenju je to 
najboljši način za iskanje zaposlitve.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Kopijo najvišje diplome priložite predstavit-
venemu pismu, če je to navedeno v zapo-
slitvenem oglasu. Kadar se prijavljate na 
lastno pobudo, ne prilagajte kopije diplome 
predstavitvenemu pismu. Prinesite jo na 
prvi sestanek s podjetjem.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

To obdobje lahko traja en teden za zaposli-
tev v hotelih in restavracijah ali več tednov 
za vodstvene položaje v javni upravi ali 
multinacionalkah.

Priprave na razgovor

Vnaprej se pozanimajte o podjetju, da 
izveste kaj o sestavi upravnega odbora, šte-
vilu zaposlenih, gospodarski panogi, v kateri 
deluje, njegovih tekmecih in strankah. Pri-
dobite si tudi podatke o njegovi okoljski 
politiki, odnosu do poštene trgovine in soci-
alnem ali etičnem kodeksu. Seznanite se s 
celostno podobo podjetja in kakšen sloves 
ima kot delodajalec.

Najobičajnejša vprašanja, ki jih lahko pri-
čakujete glede osebne usposobljenosti, so 
vprašanja o vaših prednostih in slabostih, 
prilagodljivosti in geografski mobilnosti, 
razpoložljivosti in pričakovanjih glede plače.

Izpraševalci upoštevajo vaše znanje jezika, 
ki se uporablja pri tej zaposlitvi, obleko, vlju-
dnost, način govora in spoštljivost do njih. 
Dobro se pripravite, da boste lahko ustrezno 
odgovorili na kočljiva vprašanja.
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Pomembno je, da navedete posamezne pri-
mere okoliščin, ki se nanašajo na zahtevane 
odgovore, da dokažete, da imate res izku-
šnje s takimi okoliščinami. Na razgovoru za 
delovno mesto, na katerem morate znati 
več jezikov, se lahko izpraševalci naenkrat 
začnejo pogovarjati z vami v enem od teh 
jezikov, zato bodite iskreni pri navajanju 
ravni znanja jezikov v življenjepisu.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Glede na delovno mesto in na to, ali ima 
podjetje kadrovsko službo, se razgovora 
udeležita dve ali tri osebe. V malih podjetjih 
lahko razgovor vodi kar delodajalec.

Ali se rokujemo?

Da, rokujte se z vsemi osebami, ki so nav-
zoče na razgovoru.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Razgovor poteka po določenem vrstnem redu: 
izpraševalec se predstavi, pove, koliko časa bo 
trajal razgovor in kakšni so njegovi cilji, ter na 
kratko predstavi podjetje in delovno mesto. 
Potem zaprosi kandidate, naj se predstavijo 
in pojasnijo svojo motivacijo za to delovno 
mesto. Nato pridejo na vrsto podrobnejša 
vprašanja. Na koncu razgovora prosilci odgo-
vorijo na vprašanje o pričakovani višini plače 
in se dogovorijo za naslednji sestanek, če jih 
delovno mesto še vedno zanima.

Običajna sta vsaj dva razgovora. Vsak traja 
povprečno 90 minut (za manj strokovna 
dela manj kot eno uro).

Če je izpraševalec kadrovski delavec, bo 
približno polovica vprašanj povezana z 

vašimi socialnimi in osebnimi veščinami. 
Izkoristite priložnost, da dokažete motivi-
ranost za to delovno mesto, ter poudarite 
svoje spretnosti, znanja in prednosti.

Kandidat mora pokazati resnično zanima-
nje za delo, biti iskren in pošten ter dejavno 
poslušati. Na prvem razgovoru mora vpra-
šati, ali si lahko dela zapiske. Počakati 
mora, da ga izpraševalec povabi k postav-
ljanju vprašanj.

Katera vprašanja so neprimerna?

Naslednje teme veljajo za zasebne: spol-
nost, načrti glede poroke, politično prepri-
čanje, plača na prejšnjem delovnem mestu, 
zdravstveno stanje, odpustitev s prejšnjega 
delovnega mesta. Vendar pa lahko nekateri 
delodajalci kandidatke povprašajo o načrtih 
glede družine.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Če vas vprašajo, morate biti sposobni 
navesti imena oseb, ki vam lahko zago-
tovijo reference. Priporočilna pisma se ne 
uporabljajo pogosto. Če potrebujete potrdilo 
o nekaznovanosti, je to običajno navedeno v 
zaposlitvenem oglasu.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Za uspešno pogajanje o pogodbi in delov-
nih razmerah morate poznati običajno pra-
kso v zadevnem sektorju in ne smete biti 
preveč izbirčni. V sektorjih, v katerih je plača 
uradno določena, kot sta javni in polzasebni 
sektor, ni ravno veliko prostora za pogaja-
nja o plačilu.
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Pri zaposlitvah z minimalno in nizko plačo 
se lahko na predlog podjetja pogajate za 
približno 5–10 % višji znesek. Pri vodstvenih 
položajih pa pogosto kandidat prvi predstavi 
svojo zahtevo za plačilo. Da lahko predsta-
vite sprejemljiv predlog, je pomembno, da 
dobro poznate sektor in navade tega podje-
tja. Ne pozabite, da so v Švici velike razlike 
v plači med posameznimi regijami. V števil-
nih podjetjih so ženske plačane vsaj 15 % 
manj kot moški.

13. plača velja za običajni del vašega pre-
jemka. Nekatera podjetja vam ponudijo celo 
14. plačo. Bonuse prejmete samo, če dose-
žete zastavljene cilje.

Plača v Švici je precej visoka, vendar ne 
vključuje številnih neobveznih dodatkov, 
razen pri najvišjih vodstvenih delovnih mes-
tih. Najpogostejše neobvezne ugodnosti, 
za katere se lahko pogajate, so, da se del 
časa, ki ga porabite za pot na delo, lahko 
šteje za delovni čas, plačilo zdravstvenega 
zavarovanja, dodatni 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.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Za nizkokvalificirana delovna mesta se 
pogosto uporablja poskusno delo. Za dela v 
hotelih in pri čiščenju je običajno enodnevno 
poskusno delo, ki mora biti plačano. Poskus-
 no delo lahko zavrnete samo, če delodajalec 
želi, da ga opravljate brezplačno. Ocenjeva-
nje lahko traja en ali dva dneva, vendar zanj 
ne boste plačani.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Na začetku vsake pogodbe je poskusna 
doba, ki se pogosto uporablja kot preizkusno 
obdobje. Traja lahko največ tri mesece. Med 
to poskusno dobo lahko neposredno odpo-
veste zaposlitev ali vas odpustijo ob upošte-
vanju pogodbenega odpovednega roka.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Ne, razen v nekaterih javnih službah.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Rezultate razgovora vam sporočijo po tele-
fonu, pošti ali e-pošti. Postopek se konča 
šele, ko prejmete pisno potrdilo.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Delodajalec ne pričakuje, da se boste poza-
nimali glede povratnih informacij o razgo-
voru ali preizkusih, vendar pa ga lahko za 
to zaprosite in počakate, kako se bo odzval.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Na razgovor pridite nekoliko prej. Lahko pri-
čakujete, da bo točen tudi delodajalec.

Nasveti za izbiro oblačil

Pozanimajte se o pravilih oblačenja za 
zadevni sektor in delovno mesto in ne pre-
tiravajte. Vpadljiva oblačila in nakit si lahko 
nadenete samo za posebna delovna mesta, 
na primer če se potegujete za delo proda-
jalke nakita ali luksuznih izdelkov.
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SLOVENIJA 
Uradni jezik ➔ slovenski
Ureditev ➔ parlamentarna republika
Prebivalstvo ➔ 2,1 milijona
Glavno mesto ➔ Ljubljana
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +386
Domenska končnica ➔.si

ZAKAJ ISKATI DELO V SLOVENIJI?

Slovenija je s prekrasno pokrajino in zavidljivim podnebjem pravi 
magnet za številne planince in smučarje. Leži na južni strani Alp in se 
ponaša s sončnimi gorskimi travniki, ki jih prekrivajo divje cvetlice, 
ravno prav dolgo prijetno dišečo sredozemsko obalo in bujnimi 
gozdovi, ki pokrivajo 58 % njene površine.

Slovenijo, ki je močno odvisna od izvoza, je svetovna recesija hudo 
prizadela. Znaki okrevanja so leta 2011 vplivali na povečanje 
povpraševanja na trgu dela, vendar so se gospodarske razmere v 
letu 2012 znova začele poslabševati. Še vedno je povpraševanje 
po strojnih inženirjih ter inženirjih za elektrotehniko in elektroniko, 
zdravstvenih delavcih, razvijalcih programske opreme, gostinskem 
osebju, voznikih težkih tovornih vozil in varilcih. Največ težav pri 
iskanju zaposlitve imajo diplomanti humanističnih in družbenih ved 
brez delovnih izkušenj in nekvalificirani delavci.



150 S L O V E N I J A 

ISKANJE ZAPOSLITVE

Delodajalci v Sloveniji morajo vsa prosta 
delovna mesta prijaviti zavodu za zaposlo-
vanje, oglašujejo pa jih na spletu, v medijih 
ali prek agencij za zaposlovanje. Poleg tega 
navedejo, ali želijo zaposliti delavce iz držav 
EGP ali tretjih držav.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
(ZRSZ) objavi prosta delovna mesta na svo-
jih oglasnih deskah ali svoji spletni strani, 
portalu Eures in v drugih medijih. Iskalci 
zaposlitve lahko tudi pošljejo svoj življe-
njepis v zbirko podatkov ZRSZ, ki delodajal-
cem omogoča, da stopijo v stik z ustreznimi 
kandidati.

„Nedavnega čezmejnega slovensko
-avstrijskega dneva zaposlovanja v 
Mariboru se je udeležilo več kot 6 000 
iskalcev zaposlitve, delodajalci in agen-
cije za zaposlovanje pa so predstavili 
več kot 600 prostih delovnih mest. Slo-
vensko-italijanski dan zaposlovanja v 
mestu Koper je privabil 2 000 iskalcev 
zaposlitve ter 46 predstavnikov deloda-
jalcev, združenj delodajalcev in zapo-
slitvenih agencij.“
Darja Grauf, Euresova svetovalka, 
Slovenija

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Večina prijav na delovno mesto vključuje 
predstavitveno pismo in življenjepis. Na 
splošno naj bi pismo delodajalca spodbu-
dilo, da vas povabi na razgovor, vendar ne 
sme vsebovati preveč informacij o izkuš-
njah in kvalifikacijah, saj so te navedene v 
življenjepisu.

Življenjepis naj bo dolg največ dve strani ali 
raje eno stran formata A4. Prejšnje zaposli-
tve navedite v obratnem kronološkem redu. 
To velja tudi za del, ki obsega izobraževanje 
in usposabljanje.

Prijava se po navadi napiše v slovenščini, 
vendar jo lahko delavci iz drugih držav napi-
šejo tudi v tujem jeziku, najpogosteje v 
angleščini, nemščini ali italijanščini, zlasti za 
čezmejna delovna mesta ali delovna mesta 
v mednarodnih podjetjih.

Pri prijavah na lastno pobudo lahko uvo-
doma uporabite naslednje predloge.

•	„Že dolgo sem vaša stranka in mislim, da 
zelo dobro poznam vaše delovno podro-
čje. Zato se želim zaposliti v vašem 
podjetju.“

•	„Mogoče boste v bližnji prihodnosti po -
trebovali sodelavca z mojimi izkušnjami 
in sposobnostmi. Naj se vam predstavim.“

Nato navedite svoje poklicno usposablja-
nje, delovne izkušnje, spretnosti, znanja, 
dosežke in znanje tujih jezikov. Pojasnite, 
zakaj se vam zdi, da bi lahko bili koristni.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Ne, čeprav je lahko koristna za nekatera 
delovna mesta, na primer v trženju ali pri 
delu s strankami.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, te so v Sloveniji zelo redke.
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Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Da, zlasti za prijave iz tujine.

Vzpostavitev stika po telefonu

Če kličete v zvezi z zaposlitvijo, bodite pri-
jazni in sproščeni, pripravite si vpraša-
nja, ki jih želite postaviti, in odgovore na 
vprašanja, ki vam jih bodo lahko postavili, 
pogovor pa zaključite z optimističnimi in 
spodbudnimi besedami.

Delodajalec bo morda želel opraviti razgo-
vor po telefonu ali prek Skypea, če prijavitelj 
živi v tujini. Poleg tega se bo s primernimi 
kandidati morda želel pogovoriti o vsebini 
pogodbe o zaposlitvi, ki se lahko morebi-
tnemu delavcu pošlje po e-pošti ali faksu, 
da jo pregleda. Potem se lahko uredi kandi-
datov prihod v Slovenijo.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Običajno je treba priložiti kopije potrdil 
o izobraževanju in kvalifikacije ter refe-
rence, lahko pa jih priložite prostovoljno. 
Poleg tega lahko navedete, da boste doku-
mente po potrebi poslali pozneje. Priporo-
čljivo je, da na razgovor prinesete izvirne 
dokumente. Pomembna so tudi dokazila o 
znanju jezikov in znanju dela z računalniki, 
dokumenti o delovnih izkušnjah in dosežkih 
na tekmovanjih.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Ta lahko traja od dveh tednov do enega 
meseca ali več.

Priprave na razgovor

Zaposlovalec bo največ pozornosti name-
nil izkušnjam, motivaciji in medosebnim 
socialnim spretnostim. Precej se uporab    -
ljajo psihološki in inteligenčni testi, preiz-
kusi usposobljenosti in psihometrični testi, 
zlasti za delovna mesta, za katera je po -
trebna visoka raven izobrazbe.

Kandidati morajo: pripraviti seznam svo-
jih dosežkov; zelo dobro vedeti, s čim se 
ukvarja delodajalec; predstaviti svojo uspo-
sobljenost in praktične izkušnje, ki so si jih 
pridobili na drugih delovnih mestih; oprede-
liti realne delovne ambicije in biti sposobni 
jasno in učinkovito predstaviti vse zgoraj 
navedene zadeve.

Pripravijo naj si odgovore na vprašanja 
o srednje- in dolgoročnih poklicnih ciljih. 
Bistveno je imeti jasen načrt o lastnem 
razvoju. Nekateri slovenski zaposlovalci 
bodo tudi hoteli, da jim poveste, kolikšno 
plačo pričakujete.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Preizkusi se navadno opravljajo v skupinah, 
vodi pa jih psiholog. Na začetku se lahko 
organizira skupinski sestanek za predsta-
vitev podjetja in delovnih mest. Po navadi 
je delodajalcu dovolj en razgovor, da se 
odloči glede kandidata, včasih pa potrebuje 
dodatne razgovore. Razgovor navadno traja 
15–45 minut.

Ali se rokujemo?

Da, izpraševalcem stisnite roko na začetku 
in koncu razgovora.
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Ali obstaja tipični potek razgovora?

Po predstavitvah oseb sledi kratka predsta-
vitev podjetja in delovnega mesta. Potem 
lahko delodajalec kandidata zaprosi za 
pojasnilo o informacijah, navedenih v 
prijav     ni dokumentaciji. V tej fazi lahko kan-
didat 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 razgovor tako, da kandi-
data obvesti, kako se bo nadaljeval posto-
pek zaposlovanja. Razgovori po navadi 
potekajo v poslovnem ozračju.

Katera vprašanja so neprimerna?

Kandidat mora odgovoriti samo na tista 
vprašanja, ki se nanašajo na zadevno 
delovno mesto.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Reference se pričakujejo. Prejšnji deloda-
jalec, univerzitetni profesor ali predavatelj 
vam lahko napiše priporočilno pismo ali vi 
predložite njihove kontaktne podatke, da 
jih lahko morebitni delodajalci pokličejo in 
vprašajo, kaj si mislijo o vas. Priporočilna 
pisma so zaželena in lahko zelo koristna. 
Če je potrebno potrdilo o nekaznovanosti, 
je to navedeno v oglasu o prostem delov-
nem mestu.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Nepisano pravilo je, da mora na razgovoru 
vprašanje plače prvi omeniti delodajalec in 
ne iskalec zaposlitve. Potem lahko poveste 
razpon plače (najnižji in najvišji znesek), ki 
bi vam ustrezal.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, pla-
čila za uspešnost in dodatnih plačil. Pla-
čilo je izraženo v mesečnem znesku. Plačilo 
letnega dopusta in letni bonusi so vključeni 
v navedeno plačilo.

Delodajalci morajo delavce prijaviti v sis-
tem pokojninskega, invalidskega in zdrav-
stvenega zavarovanja ter zavarovanja za 
primer brezposelnosti v osmih dneh od 
začetka zaposlitve. Fotokopijo te prijave 
morajo tudi predložiti delavcu v 15 dneh od 
nastopa dela.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Da, od vas se lahko zahteva poskusno delo.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Različno, običajno tri do šest mesecev.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Ne, v Sloveniji se to običajno ne počne.
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Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Delodajalci kandidatom po navadi povejo, 
kdaj jih bodo obvestili o odločitvi.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Če vam delodajalec na razgovoru pove, da 
se bo odločil v enem tednu, ga lahko po -
kličete šele čez en teden. Ni v navadi, da bi 
kandidat klical za povratne informacije po 
tem, ko je bila sprejeta odločitev.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Točnost je pomembna. Pridite 5–10 minut 
prej.

Nasveti za izbiro oblačil

Izberite poslovna oblačila, bodite urejeni in 
čisti. Čevlji naj bodo dobro ohranjeni, pri-
česka urejena.

Še kakšen nasvet?

Bodite izvirni in iskreni. Izpraševalcu ne 
skačite v besedo. Nikoli ne lažite o sebi (o 
spretnostih, znanjih, kvalifikacijah, izkuš-
njah) in ne govorite slabih stvari o prejšnjih 
delodajalcih.
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ZAKAJ ISKATI DELO NA SLOVAŠKEM?

Slovaško gospodarstvo, ki se ga je oprijelo ime „Tatra Tiger“ (tiger 
iz Tater), je pred svetovno recesijo imelo trajno rast. Od takrat so 
bili ugotovljeni počasnejši znaki okrevanja. Vendar sta se v zadnjih 
letih povečali število zaposlenih in število delovnih mest. Rast je bila 
zabeležena v informacijski tehnologiji, poleg tega pa tudi v prometu 
in skladiščenju, informacijskih in komunikacijskih dejavnostih ter 
industrijski proizvodnji. Proizvodnja avtomobilov in elektrotehnika 
sta glavni industrijski panogi – Slovaška je največja svetovna 
proizvajalka avtomobilov na prebivalca.

Poleg zaposlitvenih vidikov ima ta povezana celinska država obsežne 
prometne povezave ter številne naravne in kulturne znamenitosti, 
vključno z zgodovinskimi mesti, osupljivimi jamami, čudovito gorsko 
pokrajino in živahno ponudbo zimskih športov.



155S L O V A Š K A 

ISKANJE ZAPOSLITVE

Zaposlitveni oglasi so objavljeni na spletu 
ter v nacionalnih in regionalnih časopi-
sih. Spletni zaposlitveni portali, zasebne 
agencije za zaposlovanje in javni zavod 
za zaposlovanje na svojih spletiščih objav-
ljajo prosta delovna mesta na Slovaškem. 
Na njih boste našli vse podatke o delovnih 
mestih in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
prijavitelji.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Upoštevajte navodila iz objave o prostem 
delovnem mestu. Ne pošiljajte enake pri-
jave različnim delodajalcem, ampak naslo-
vite vsakega delodajalca posebej. Vsebina 
prijave, ki jo pošiljate po e-pošti, mora biti 
enaka vsebini lastnoročno napisane prijave. 
Običajna praksa je, da pošljete predstavit-
veno pismo, v katerem pojasnite, zakaj si 
želite delati v zadevnem podjetju, ter prilo-
žite življenjepis in kopijo spričevala.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Ne, to je običajno le pri prijavah tujemu 
delodajalcu.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, natipkane prijave so v redu. Če prijavo 
napišete na roko, mora biti pisava čitljiva.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Da, pogosto se uporablja.

Vzpostavitev stika po telefonu

Pri stikih z delodajalcem bodite prijetni in 
prijazni. Odgovorite na vsa vprašanja in 
obzirno opišite svoja pričakovanja.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Ne vedno. Včasih jih morate priložiti prijavi, 
včasih pa prinesti s seboj na razgovor.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Od dveh tednov do enega meseca ali več.

Priprave na razgovor

Če je delovno mesto strokovno, bodo od vas 
najverjetneje zahtevali, da opravljate preiz-
kus spretnosti in znanj. Pri nekvalificiranih 
delovnih mestih boste morali pokazati pri-
pravljenost za delo.

Dobro se pripravite na razgovor. S seboj 
vzemite kopije spričeval, licenc in drugih 
zahtevanih dokumentov, dokažite svoje 
delovne rezultate ter predložite dokazila 
o svojih izkušnjah, znanjih in spretnos-
tih. Bodite vljudni ter odgovarjajte jasno in 
resnicoljubno.
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Kdo bo navzoč na razgovoru?

Po navadi so na razgovoru prisotni od eden 
do trije predstavniki podjetja, ki bodo na 
razgovor povabili 10–30 prijaviteljev. Vča-
sih so razgovori skupinski.

Ali se rokujemo?

Ne, to je po navadi rezervirano za uspe-
šnega kandidata na koncu zaposlitvenega 
postopka.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Delodajalci večinoma začnejo tako, da 
predstavijo podjetje in pojasnijo, kaj pri-
čakujejo od novega delavca. Nato prosilce 
vprašajo, zakaj bi radi to službo, ter jih 
zaprosijo, naj opišejo svoja znanja in spret-
nosti. Delodajalec lahko od prosilcev zah-
teva tudi, naj opravijo preizkus ali izpolnijo 
obrazce. Na koncu razgovora lahko delo-
dajalec kandidatom omogoči, da še kaj 
vprašajo.

Vzdušje je formalno. Ne pozabite, da gre za 
formalen sestanek, in pazite pri izbiri besed. 
Razgovor je večinoma posvečen temam, 
povezanim z delovnim mestom. Delodajal-
cev zasebne zadeve ne zanimajo preveč.

Katera vprašanja so neprimerna?

Kandidatom ni treba odgovarjati na vpra-
šanja o zasebnem življenju, veroizpovedi in 
politični usmeritvi ali zakonskem stanu.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Zaposlovalcu predložite priporočila o delov-
nih izkušnjah, znanjih in spretnostih ter 
kontaktne podatke oseb, ki lahko potrdijo 
točnost teh informacij. Reference potrdijo 
čas zaposlitve, ocenijo delo iskalca zaposli-
tve in ga priporočijo drugemu delodajalcu.

Potrdilo o nekaznovanosti potrebujejo na 
primer učitelji in osebe, ki delajo z orožjem 
ali nevarnimi snovmi.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Iskalci zaposlitve po navadi nimajo veliko 
možnosti za pogajanje glede pogodbe in 
jo v večini primerov lahko samo sprejmejo 
ali zavrnejo. Najpogostejše neobvezne ugo-
dnosti so na primer stanovanje, službeni 
avto in mobilni telefon.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Od vas lahko zahtevajo enodnevno poskus-
 no delo. Ker to ni zakonito, ga lahko zavr-
nete, vendar vas morda delodajalec zaradi 
tega ne bo zaposlil. Zavrnitev namreč lahko 
razume kot nepripravljenost na sodelovanje.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Povprečno tri mesece.
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Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

To se lahko zgodi, vendar redko.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Teden ali dva tedna po razgovoru.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Ni v navadi, da zahtevate povratne infor-
macije o razgovoru. Uspešni kandidati so o 
rezultatu obveščeni po e-pošti ali telefonu.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Pridite najmanj 30 minut pred sestankom.

Nasveti za izbiro oblačil

Bodite urejeni, čisti in okusno oblečeni. Če 
gre za intelektualno delovno mesto, morajo 
moški in ženske nositi obleko. Nakit je spre-
jemljiv, vendar ne pretiravajte in se omejite 
na nekaj kosov.
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FINSKA 
Uradni jeziki ➔ finski, švedski
Ureditev ➔ predsedniška republika
Prebivalstvo ➔ 5,4 milijona
Glavno mesto ➔ Helsinki
Valuta ➔ evro (EUR)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +358
Domenska končnica ➔.fi (celinska Finska) / .ax (Ålandski otoki)

ZAKAJ ISKATI DELO NA FINSKEM?

Finska se izjemno redno uvršča v sam vrh ali blizu vrha svetovnih 
lestvic glede kakovosti življenja, izobraževalnih standardov in 
gospodarske konkurenčnosti. Najbolj priljubljeno nacionalno 
razvedrilo je savnanje, vendar Finci zelo radi prirejajo odštekana 
svetovna prvenstva, med drugim v nošnji žen, igranju na zračno 
kitaro in lovu na komarje. Brez težav se lahko tudi umaknejo v 
divjino, najsi bo to v gozd, k jezeru ali na enega od 180 000 otokov, 
kolikor jih ta država premore.

Čeprav Finska slovi po konkurenčnosti, se je zaposlovanje zaradi 
nepredvidljivih gospodarskih razmer nedavno upočasnilo. Vendar 
obstaja še vedno povpraševanje po kvalificiranih delavcih v 
storitvenem sektorju, vključno z medicinskimi sestrami, psihologi 
in zobozdravniki, vzgojiteljicami in specialnimi pedagogi, socialnimi 
delavci, računovodjami, prodajnim osebjem in osebjem za 
telemarketing ter čistilci.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Delovna mesta so objavljena na spletni 
strani urada za delo, na zasebnih zapo-
slitvenih portalih in v časopisih. Na por-
talu Eures so na voljo povezave do vseh teh 
naslovov. 

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Prijavo morate natančno izpolniti; če ne bo 
popolna, je morda ne bodo upoštevali. Delo-
dajalec 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. Navedite eno 
ali dve osebi, ki vam lahko zagotovita refe-
rence, in njune kontaktne podatke; deloda-
jalec ju bo mogoče poklical (po možnosti 
celo pred razgovorom) in se pozanimal, kak-
šen delavec ste. Ne pozabite se podpisati.

Življenjepis ne sme biti daljši od dveh strani 
formata A4.

Preden pošljete prijavo na lastno pobudo, si 
oglejte spletno stran podjetja ter ugotovite, 
kakšne poklicne priložnosti vam ponujajo in 
kako po navadi zaposlujejo nove delavce. 
Če obstaja elektronski prijavni obrazec za 
prijave na lastno pobudo, ga uporabite. 
Če ne, lahko delodajalcu pošljete e-sporo-
čilo ali telefonirate. Če prvi stik s podjetjem 
vzpostavite po e-pošti, morate po približno 
enem tednu poklicati in se pozanimati, ali so 
odgovorni za zaposlovanje prejeli vašo pri-
javo in ali so jo že obravnavali.

Predvsem v manjših podjetjih včasih nimajo 
dovolj osebja, da bi objavili prosto delovno 

mesto, preučili prijave, organizirali razgo-
vore itd. Zato je koristno, da navežete stik 
neposredno z delodajalcem in ga zaprosite 
za zaposlitev na lastno pobudo.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Ne, vendar je v nekaterih primerih to 
mogoče.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, lastnoročno napisane prijave se sploh 
ne uporabljajo.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Pri nacionalnih prijavah se redko uporab-
lja, lahko pa ga uporabite pri mednarodnih 
prijavah.

Vzpostavitev stika po telefonu

Nekateri delodajalci pričakujejo, da se bodo 
prosilci pred pošiljanjem prijave poza-
nimali o dodatnih podrobnostih po tele-
fonu 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 pro-
silcev ne pričakujejo, da bodo navezali stik.

Če se boste prijavili po telefonu, se pred kli-
cem pripravite. Dobro razmislite, zakaj se 
prijavljate na to delovno mesto in zakaj naj 
bi vas izbrali. Govorite razločno in bodite 
čim bolj mirni.
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Ali moram prijavi priložiti spričevala?

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

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Ta je različen, čeprav je to obdobje po 
navadi daljše pri mednarodnih zaposlitvah.

Priprave na razgovor

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

Da naredite dober vtis, si pred razgovorom 
poglejte spletno stran podjetja in si zapom-
nite osnovne podatke o podjetju.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Po navadi sta na razgovoru vsaj dve osebi 
iz podjetja.

Ali se rokujemo?

Da, rokujte se z vsemi prisotnimi.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Delodajalec običajno opravi razgovor s 
tremi do desetimi kandidati. Odločitev lahko 

sprejme po enem razgovoru ali opravi več 
razgovorov ali preizkusov usposobljenosti.

Po pozdravih delodajalec predstavi delovno 
mesto in podjetje. Razločno se predstavite 
in vsakega poglejte v oči. Pred vprašanji se 
od vas običajno pričakuje, da poveste kaj o 
sebi – zakaj ste se prijavili na to delovno 
mesto in zakaj bi vas morali po vašem mne-
nju izbrati. Ob koncu razgovora lahko posta-
vite vprašanja, na katera še niste dobili 
odgovora.

Razgovori po navadi potekajo v sprošče-
nem ozračju. Vendar naj vas ne presenetijo 
trenutki tišine, medtem ko si izpraševalci 
morda delajo zapiske.

Med razgovorom bodite mirni in govorite 
razločno. Poudarite svoje dosežke, vendar 
ne bodite preveč bahavi. Pomembno je, da 
pokažete zanimanje za delovno mesto, tako 
da ste dejavni, pozorno poslušate in deloda-
jalca vprašate za razlago, če česa ne razu-
mete. Vendar pa izpraševalcu ne skačite v 
besedo. Predvsem bodite iskreni in ne kriti-
zirajte prejšnjih delodajalcev.

Če od vas zahtevajo opravljanje psiholo-
škega testa ali preizkusa usposobljenosti, je 
to dober znak, saj pomeni, da ste med naj-
boljšimi kandidati. Na te preizkuse se nima 
smisla preveč pripravljati; najbolje je, da se 
dobro naspite in ste iskreni. Ne pretvarjajte 
se, da ste drugačni, kot ste.

Za delodajalca je pomembno, da ugo-
tovi, kakšna poklicna znanja in sposob-
nosti imate. Vendar pa ga zanima tudi vaša 
osebnost, katere so vaše prednosti in sla-
bosti, kako bi vas opisal prejšnji delodajalec. 
Morda boste morali odgovoriti na to, kako 
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prenašate stres in skrajne roke ali kako se 
odzivate v težavnih okoliščinah.

Katera vprašanja so neprimerna?

Zakon o boju proti diskriminaciji prepove-
duje diskriminacijo zaradi starosti, narodno-
sti ali nacionalnega izvora, nacionalnosti, 
jezika, veroizpovedi, političnega prepri-
čanja, zdravstvenega stanja, invalidnosti, 
spolne usmerjenosti ali drugih osebnih last-
nosti. Prosilcu ni treba odgovarjati na vpra-
šanja glede verskih 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 oprav-
ljanje zahtevanih nalog na tem delovnem 
mestu.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

V prijavi ali življenjepisu morate navesti 
nekaj oseb, s katerimi lahko delodajalec 
stopi v stik zaradi referenc. Vnaprej morate 
poskrbeti, da se osebe, ki vam bodo dale 
reference, strinjajo, da vas bodo priporočile, 
saj se reference običajno zahtevajo. Neka-
teri delodajalci zahtevajo, naj prosilci prijavi 
priložijo kopije priporočilnih pisem. Priporo-
čilna pisma prinesite na razgovor, saj bi jih 
številni delodajalci radi podrobneje preučili.

Po navadi je v zaposlitvenem oglasu nave-
deno, ali je potrebno dokazilo, da nimate 
kazenske kartoteke. To potrdilo morajo pre-
dložiti samo uspešni kandidati.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Na Finskem pogodbe temeljijo na kolektiv-
nih pogodbah. Skoraj vsa področja imajo 
svoje kolektivne pogodbe. Vendar pa se vča-
sih lahko pogajate o plači. Če je to mogoče, 
je to navedeno v zaposlitvenem oglasu, 
kandidate pa po navadi zaprosijo, naj v pri-
javi navedejo svoja pričakovanja.

Plačilo je po navadi izraženo v urni postavki 
ali mesečnem znesku. Plačilo letnega 
dopusta temelji na zakonskih zahtevah. Na 
nekaterih področjih ali v nekaterih podje-
tjih (zlasti na vodstvenih položajih) se lahko 
pogajate o letnih bonusih, ki so običajno 
povezani z delovno uspešnostjo.

Dodatne ugodnosti, ki so na Finskem zelo 
pogoste, so boni za prehrano, šport in kul-
turo ter varovanje zdravja pri delu. V neka-
terih podjetjih vam lahko ponudijo službeni 
avto. O nekaterih dodatkih se lahko poga-
jate. Posvetujte se z novim nadrejenim, ki 
vam lahko pove, s kom se morate pogajati 
o teh dodatnih ugodnostih.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Poskusno delo je običajno, vendar ne za vsa 
delovna mesta.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Poskusna doba običajno traja največ štiri 
mesece.
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Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Verjetno ne, vendar se je za nekatera 
delovna mesta o tem mogoče pogajati.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Na koncu razgovora vas delodajalec po 
navadi obvesti o postopku in vam pove, 
kdaj lahko pričakujete rezultate/nadaljeva-
nje postopka.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Če vas ne povabijo na razgovor, lahko 
stopite v stik z delodajalcem približno 
dva tedna po izteku roka iz zaposlitvenega 
oglasa.

Če se vam delodajalec po razgovoru ne 
oglasi po enem ali dveh tednih, 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.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Na Finskem je točnost obvezna za kandi-
data in delodajalca.

Nasveti za izbiro oblačil

Oblecite se okusno in primerno. Po navadi 
so dovolj nekoliko elegantnejša neformalna 
oblačila, vendar pa v poslovnem svetu 
moški navadno nosijo obleke. Nadenite si 
preprost nakit za urejen videz.
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ŠVEDSKA 
Uradni jezik ➔ švedski
Ureditev ➔ ustavna monarhija
Prebivalstvo ➔ 9,6 milijona
Glavno mesto ➔ Stockholm
Valuta ➔ švedska krona (SEK)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +46
Domenska končnica ➔.se

ZAKAJ ISKATI DELO NA ŠVEDSKEM?

Švedska se redno uvršča v sam svetovni vrh glede zdravstva, 
pismenosti in človeškega razvoja, njeno gospodarstvo pa se 
prišteva med deset najbolj konkurenčnih na svetu. Švedi so znani 
po nevtralnosti in doseganju soglasja. Švedska slovi tudi po visokih 
davkih in radodarnem socialnem varstvu, majhnih razlikah v 
dohodkih in močnih sindikatih.

Največje industrije so inženiring, telekomunikacije, avtomobilska 
industrija in industrija farmacevtskih izdelkov. Napovedujejo se 
izgube delovnih mest v proizvodnji, kmetijstvu in gozdarstvu ter 
oblikovanje novih delovnih mest v javnih in zasebnih storitvenih 
industrijah in gradbeništvu. Zelo huda je konkurenca za delovna 
mesta diplomiranih novinarjev. V zadnjem času je manj konkurence 
za kvalificirane gradbene inženirje, strokovnjake s področja 
informacijske tehnologije in gradbeništva ter zdravstvene 
strokovnjake, vključno z zdravniki, babicami in medicinskimi 
sestrami.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Usposobljeni kandidati – zlasti v informa-
cijskem in finančnem sektorju – običajno 
iščejo prosta delovna mesta na spletnih 
straneh podjetij. Vse pogostejše so tudi pri-
jave na lastno pobudo. Javni zavod za zapo-
slovanje je vključen v iskanje zaposlitve za 
manj kvalificirane poklice in tesno sode-
luje z agencijami za zaposlovanje. Njegova 
spletna stran (glej razdelek Povezave na 
portalu Eures) je največja spletna stran za 
zaposlitvene oglase na Švedskem.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Kandidati pred prijavo običajno stopijo v stik 
s kontaktno osebo, da pridobijo več infor-
macij o delovnem mestu. V navadi je tudi, 
da se za informacije o plačah obrnete na 
predstavnike sindikatov.

Vedno se morate držati navodil v zaposlit-
venem oglasu. Zelo pogosto se pošiljajo 
elektronske prijave. Če pošiljate predsta-
vitveno pismo in življenjepis po e-pošti, ne 
pripenjajte drugih dokumentov, razen če 
se to zahteva v oglasu. Računalniki so na 
voljo v vseh javnih zavodih za zaposlova-
nje in knjižnicah.

Pri vseh pisnih prijavah je pomembno, da 
informacije povežete z delovnim mes-
tom, na katero se prijavljate. Prijava naj bo 
kratka, jasna in informativna. Napišite zani-
mive prijave, ki naj bodo prilagojene zahte-
vam iz oglasa. Prijave naj bodo kratke in 
jedrnate: predstavitveno pismo na eni strani 
in življenjepis na eni do dveh straneh.

Priporočljivo je, da prosilci pokličejo deloda-
jalca in preverijo, ali je prejel prijavo.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

To ni običajno, včasih pa jo lahko deloda-
jalec zahteva.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, lastnoročno napisane prijave se na 
Švedskem ne uporabljajo.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Ne uporablja se pogosto, vendar ga deloda-
jalci sprejemajo.

Vzpostavitev stika po telefonu

Seveda morate biti pri telefonskih stikih 
vljudni, vendar so v navadi precej nefor-
malni odnosi. Na Švedskem med pogovo-
rom ne uporabljamo nazivov.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Ni v navadi, da bi prijavi prilagali doku-
mente. Če delodajalec zahteva kopijo spri-
čevala, jo prinesite na razgovor.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Od enega do več tednov, čeprav je v neka-
terih panogah, na primer storitvenem sek-
torju in hotelirstvu/gostinstvu, postopek 
precej krajši.
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Priprave na razgovor

Razgovor navadno traja približno 90 minut. 
Lahko vas povabijo še na drugi razgovor. Če 
se razgovora ne morete udeležiti, morate 
delodajalca o tem čim prej obvestiti in ga 
zaprositi za nov sestanek.

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Ena ali dve osebi, pogosto pa tudi predstav-
nik sindikata.

Ali se rokujemo?

Da, vsekakor. To je običajno.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Po navadi vas na začetku razgovora zapro-
sijo, da se predstavite (bodite kratki), nato 
delodajalcu poveste, zakaj ste se prijavili 
na to delovno mesto in kaj veste o podjetju.  
Bodite sproščeni, vendar pozorni.

Pogosta vprašanja so: Se zlahka naučite 
novih stvari? Kako se odzovete, kadar vas 
kdo kritizira? Ali ste dobri pri reševanju pro-
blemov? Kako se lotite reševanja proble-
mov? Na kaj ste ponosni? Mi lahko opišete 
kaj, kar ste naredili zares dobro? Kaj priča-
kujete, da boste delali čez pet let? Kakšen 
mora biti dober sodelavec? Mi lahko opišete 
kakšno napako, ki ste jo 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 okoliš-
čine? Zakaj bi vas morali zaposliti?

Na prvem razgovoru se pozanimajte, kako 
je videti običajen delovni dan, kdaj vas bodo 

obvestili o rezultatu razgovora, kdaj se 
zaposlitev začne, ali imajo uvajalni program 
itd. Ne omenjate plače na začetku postopka 
prijave. Počakajte, da to temo najprej omeni 
delodajalec.

Katera vprašanja so neprimerna?

Uporabljajo se zakoni o boju proti diskrimi-
naciji (zaradi spola, veroizpovedi, narodno-
sti, invalidnosti). Sami se odločite, ali boste 
na razgovoru odgovarjali na taka vpraša-
nja ali ne. Vprašanja, ki niso pomembna za 
zaposlitev (vaša starost, ali imate otroke, 
vaš izvor), so zasebna.

Ali moram predložiti reference,  
priporočilna pisma ali potrdilo 
o nekaznovanosti?

Če imate na voljo osebe, ki vam bodo zago-
tovile reference, njihove podatke navedite v 
življenjepisu. Drugače napišite: „Reference 
se bodo predložile na zahtevo.“ Reference 
najpogosteje dajejo prejšnji delodajalci. 
Oseba, ki vam zagotavlja reference, podpre 
vašo prijavo ter opiše vas in vaše delovne 
sposobnosti.

Priporočilna pisma so potrebna in vam 
lahko koristijo. Prinesite jih na razgovor. 
Napišejo naj jih prejšnji šef, vodja skupine 
ali kadrovik. Če nimate delovnih izkušenj, 
lahko predložite priporočilno pismo učitelja 
ali športnega trenerja.

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Več možnosti za pogajanja o plačilu imate 
pri bolj strokovnih zaposlitvah. Na Šved-
skem je večina pogojev zaposlovanja ure-
jena s kolektivnimi pogodbami, kar pomeni, 
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da za posamezna pogajanja ni veliko mož-
nosti, vsaj ne za manj kvalificirana delovna 
mesta.

Najpogostejša je mesečna plača. Pri zapo-
slitvi na vodstvenem položaju se lahko 
pogajate glede neobveznih ugodnosti. O 
tem se po navadi pogovarjate z osebjem iz 
kadrovske službe.

Za vladna delovna mesta ali delo z otroki je 
potrebno potrdilo o nekaznovanosti. To bo 
navedeno v oglasu ali vas bo o tem obves-
til delodajalec.

Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Od vas lahko zahtevajo enodnevno poskus-
 no delo, vendar pa imate pravico do pla-
čila zanj.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Poskusna doba navadno traja šest mesecev.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Ne, to ni v navadi, lahko pa se to zgodi, če 
ste zelo usposobljeni.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Če v dveh tednih ne prejmete nobenih infor-
macij, stopite v stik z zaposlovalcem in se 
pozanimajte, kdaj lahko pričakujete povra-
tne informacije.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

Po razgovoru lahko vedno stopite v stik z 
delodajalcem in se pozanimate o nadalj-
njem postopku prijave. Če službe niste 
dobili, se lahko vedno pozanimate o 
razlogih.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Pridite pravočasno. Nič ni narobe, če pri-
dete pet minut prej. Na Švedskem morate 
na razgovor vedno priti pravočasno.

Nasveti za izbiro oblačil

Za večino delovnih mest se ne oblecite pre-
več formalno, biti pa morate čisti in urejeni. 
Nič več ni običajno, da nosite kravato. Dobre 
hlače in suknjič so vedno sprejemljiva gar-
deroba za moške in ženske.
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ZDRUŽENO 
KRALJESTVO 

Uradni jezik ➔ angleški
Ureditev ➔ ustavna monarhija
Prebivalstvo ➔ 63,9 milijona
Glavno mesto ➔ London
Valuta ➔ funt šterling (GBP)
Članica EU ali EGP ➔ EU
Mednarodna klicna številka ➔ +44
Domenska končnica ➔.uk

ZAKAJ ISKATI DELO V ZDRUŽENEM KRALJESTVU?

Združeno kraljestvo ima eno od največjih gospodarstev na svetu. 
Storitveni sektor pomeni več kot 70 % BDP, vendar ostajajo 
pomembni tudi avtomobilski sektor, letalski in vesoljski sektor ter 
farmacija.

Svetovna gospodarska recesija in velik javni dolg sta izžela javne 
finance, javni in zasebni sektor pa sta utrpela precejšnje izgube 
delovnih mest. Kljub temu je še vedno povpraševanje po inženirjih 
v avtomobilski industriji, sektorju električne energije in zelenih 
industrijah, po inženirjih in tehnikih v energetskem sektorju, kuharjih 
za japonsko, tajsko in azijsko kuhinjo, bolnišničnih svetovalcih in 
operacijskih medicinskih sestrah, nekaterih strokovnjakih s področja 
informacijske tehnologije ter voznikih težkih tovornih vozil, mestnih 
avtobusov in avtobusov. V sektorju nege so prosta delovna mesta za 
negovalce, primanjkuje pa tudi socialnih delavcev, specializiranih za 
delo z otroki in družinami.
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ISKANJE ZAPOSLITVE

Večina delodajalcev objavlja prosta delovna 
mesta na spletni strani svojega podje-
tja ali zaposlitvenih spletnih straneh, kot 
sta Monster ali fish4jobs. Pogosto se upo-
rabljajo tudi agencije za zaposlovanje, kot 
sta Adecco in Reed. Prosta delovna mesta 
so poleg tega objavljena na spletni strani 
vlade http://www.gov.uk in na portalu Eures. 
Nekatera visokokvalificirana delovna mesta 
so objavljena tudi v nacionalnih časopi-
sih, kot sta The Guardian in The Times. V 
nekaterih industrijah, kot sta gradbeni-
štvo in vrtnarstvo, se prosta delovna mesta 
pogosto oglašujejo ustno.

Nasveti za prijavo na delovno mesto

Natančno upoštevajte navodila. Delodajalec 
lahko navede telefonsko številko ali e-na-
slov, kjer lahko dobite več informacij o pros-
tem delovnem mestu. Tega prvega stika 
ne izkoristite za predstavitev, če se to ne 
zahteva.

Delodajalci zelo pogosto sprejmejo ome-
jeno število prijav in prijav ne sprejemajo 
več, ko je zadevno število doseženo, zato 
prijavo pošljite pravočasno in vedno pred 
rokom za oddajo.

Pri izpolnjevanju prijavnega obrazca pazite, 
da ga shranite in pošljete v ustreznem for-
matu. Navedite referenčno številko pro-
stega delovnega mesta in skrbno preberite 
obrazec. Pri pregledovanju obrazca po mož-
nosti uporabite črkovalnik za britansko in ne 
ameriško angleščino ter bodite zelo pozorni 
na slovnico in stavčne strukture.

Če se v postopku prijave zahtevata življe-
njepis in predstavitveno pismo, naj bo pismo 
kratko (ena stran formata A4), v njem pa 
se držite dejstev. V prvem odstavku nave-
dite, zakaj jim pišete; v drugem odstavku 
opišite ustrezne spretnosti, znanja in izku-
šnje, ki jih imate; v tretjem odstavku nave-
dite, kdaj se lahko udeležite razgovora, in 
vse druge pomembne podatke o trenutnih 
obveznostih; končajte s kratkim stavkom, da 
se jim že vnaprej zahvaljujete za odgovor. 
V prijavo poskusite vključiti ključne besede 
iz oglasa.

Ali se življenjepisu običajno priloži 
fotografija?

Ne, poleg tega ne vključite niti datuma 
rojstva.

Ali so zaželene lastnoročno napisane 
prijave?

Ne, lastnoročno napisane prijave niso zaže-
lene, razen če se zahtevajo v oglasu.

Ali se življenjepis Europass širše 
uporablja in je sprejet?

Britanski delodajalci navadno ne priznavajo 
življenjepisa Europass. Spletne strani, kot so 
National Careers Service, Prospects AC in 
Monster, ponujajo dobre nasvete za obliko-
vanje življenjepisa za britanski trg dela.

Vzpostavitev stika po telefonu

Zaposlovalcu/delodajalcu lahko telefonirate, 
samo če to zahteva in ko se prepričajte, 
da imate spretnosti, znanja in izkušnje, ki 
jih išče. Nekateri delodajalci lahko opra-
vijo predhodni razgovor po telefonu. V tem 

http://www.gov.uk
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primeru vas bo delodajalec poklical ob 
vnaprej določenem času. Na telefonski raz-
govor se pripravite enako temeljito, kot bi se 
na osebni razgovor.

Ali moram prijavi priložiti spričevala?

Ne, ta se običajno zahtevajo pozneje.

Običajni čas od objave prostega 
delovnega mesta do sklenitve 
delovnega razmerja

Navadno štiri do šest tednov.

Priprave na razgovor

Zaposlovalci od prosilcev pričakujejo, da so 
pripravljeni v kratkem priti na razgovor. Pro-
silci morajo biti motivirani in toliko obvladati 
angleščino, da lahko učinkovito komunici-
rajo (razen za nekatera nekvalificirana dela, 
na primer obiranje sadja, za katera se raz-
govor 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 istovetnost vseh prosil-
cev, preden jim ponudijo zaposlitev. Prosilec 
mora na razgovor prinesti izvirni potni list 
ali osebno izkaznico, da dokaže, da je drža-
vljan ali družinski član državljana EGP (ali 
Švice).

Kdo bo navzoč na razgovoru?

Razgovore navadno opravljata dva ali trije 
člani komisije, vključno z vodjo oddelka, na 
katerem je prosto delovno mesto, in pred-
stavnikom kadrovske službe.

Ali se rokujemo?

Da, v navadi je, da se s člani komisije 
rokujemo.

Ali obstaja tipični potek razgovora?

Ozračje je formalno, vendar prijateljsko. 
Kandidat naj bo pozoren, odziven in pozi-
tivno razpoložen glede prijave. Čim bolj naj 
se sprosti ter odgovarja na vprašanja samo-
zavestno in čim bolj izčrpno.

Delodajalec bo hotel dokaze, da je prosilec 
usposobljen za delo. Pomembni dejavniki so 
tudi točnost, predstavitev in motivacija.

Običajno se opravi en krog razgovorov, 
včasih z dodatnim preizkusom prosilče-
vih tehničnih veščin in spretnosti reševa-
nja problemov. Razgovor navadno traja 
največ 30–40 minut. Preizkusi trajajo naj-
več 20–30 minut. Prosilčev videz, nastop in 
pozornost se morda ne ocenjujejo, vendar 
bodo naredili vtis, zato so pomembni.

Ker je poudarek na usposobljenosti in skla-
dnosti s profilom za to delovno mesto, se 
nepoklicne teme obravnavajo zelo malo, če 
se sploh. Motivacija naj bo jasna iz prijav-
nega obrazca ali odgovorov na vprašanja 
izpraševalcev. Ni vam treba govoriti o tem, 
kaj vas zanima v prostem času, če tega ne 
uporabite pri odgovoru na eno od vprašanj 
kot dokaz, da ste sposobni opraviti kakšno 
nalogo.

Kandidate pogosto zaprosijo, naj navedejo 
primere posameznih okoliščin in kako so se 
znašli v njih. Lahko vas zaprosijo, da opišete 
primer, ko je šlo kaj narobe, in kaj ste nare-
dili, da ste to popravili, ali da opišete svoje 
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slabosti. V tem primeru pokažite, da znate 
obvladati svoje slabosti.

Proti koncu razgovora vas bo izpraševalec 
vprašal, ali imate kakšno vprašanje. Vnaprej 
si pripravite vprašanje ali dve, pozanimate 
se lahko na primer o možnostih napredova-
nja v podjetju ali vrstah usposabljanja, ki jih 
podjetje ponuja.

Katera vprašanja so neprimerna?

Delodajalci ne smejo diskriminirati prosilcev 
zaradi spola, rase, invalidnosti, veroizpo-
vedi, spolne usmerjenosti ali starosti. Delo-
dajalci in zaposlovalci morajo zagotoviti, 
da njihova vprašanja niso diskriminacijska, 
zato od vas ne bodo zahtevali informa-
cij o zasebnih zadevah, ki niso povezane z 
delom. Lahko pa od vas zahtevajo informa-
cije o morebitnih obsodbah zaradi kazni-
vega dejanja.

Ali moram predložiti reference, 
priporočilna pisma ali potrdilo o 
nekaznovanosti?

Kontaktne podatke oseb, ki vam bodo zago-
tovile reference, navedete v prijavnem 
obrazcu ali življenjepisu. Delodajalec bo 
preveril navedene informacije pri osebi, ki 
vam zagotavlja reference. Najbolje je, da za 
to zaprosite svojega zadnjega delodajalca, 
vendar mora biti sposoben odgovarjati v 
angleščini. Priporočilna pisma po navadi 
niso potrebna.

Za delovna mesta na področju varnosti ali 
delo z ranljivimi osebami (otroki/starejšimi) 

boste potrebovali dokazilo, da niste bili 
obsojeni zaradi kaznivih dejanj (preverja-
nje opravi organ Disclosure and Barring 
Service).

Pogajanja o plačilu in dodatkih

Po navadi delodajalčevi pogoji niso prožni, 
razen če je to navedeno v zaposlitvenem 
oglasu. Najbolje je, da sprejmete deloda-
jalčevo ponudbo ter se prijavljate samo na 
tista delovna mesta, ki ponujajo zadovoljivo 
plačo in delovne razmere.

Pogajanja o pogodbi so večinoma mogoča 
samo za zelo strokovna in dobro plačana 
delovna mesta. Prosilec bo moral upravičiti 
svoje zahteve glede plače, tako da dokaže, 
da so skladne s plačami na trgu ter njego-
vimi spretnostmi, znanji in izkušnjami. Za 
dvig plače lahko zaprosite, ko ste v podje-
tju že nekaj časa in če se vam zdi, da vaša 
plača ni usklajena s plačami drugih delav-
cev, ki opravljajo podobno delo. Po navadi 
se plače usklajujejo 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 zavarovanje, povra-
čilo stroškov prevoza na delo, londonska 
tarifa (dodatno plačilo za delo v prestol-
nici v primerjavi z nacionalnim povprečjem), 
uporaba službenega avta, subvencionirana 
hrana v službeni menzi, subvencionirano 
članstvo v telovadnici ali klubu, bonusi.
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Ali se običajno zahteva poskusno 
delo?

Poskusno delo ni pogosto. Bolj verjetno 
boste imeli poskusno dobo, po kateri boste 
začeli prejemati polno plačo.

Kako dolga je običajno poskusna 
doba?

Tri do šest mesecev.

Ali mi delodajalec povrne stroške 
udeležbe na razgovoru?

Po navadi ne.

Kdaj bom obveščen o odločitvi 
delodajalca?

Če ste prišli do razgovora, vam bodo delo-
dajalci in zaposlovalci običajno v enem do 
treh tednih po razgovoru sporočili, ali vam 
ponujajo zaposlitev.

Pridobitev povratnih informacij in 
nadaljnje poizvedovanje

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 zaprosite za povratne informacije o 
razgovoru.

Koliko prej naj pridem na razgovor?

Na razgovor pridite 15–20 minut prej. Lahko 
pričakujete, da bo točen tudi delodajalec.

Nasveti za izbiro oblačil

Priporočljiva so poslovna oblačila (obleka). 
Moški morajo nositi kravato. Ženske naj 
bodo skromno naličene in naj ne pretiravajo 
z nakitom. Vaša oblačila morajo biti v vsa-
kem primeru čista in zlikana.

Še kakšen nasvet?

Nekateri delodajalci lahko organizirajo 
predhodne razgovore po videokonferenci, 
vendar pa je to še vedno precej redko. 
Večina razgovorov je osebnih. Čedalje pogo-
steje se uporabljata vnaprejšnje elektron-
sko presejanje prijav in psihometrični testi.
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Lihtenštajnu, na Norveškem in v Švici. Vse te države so sklenile sporazum, v skladu s katerim lahko njihovi 
državljani potujejo in delajo v vseh drugih državah.

Publikacija je v tiskani obliki in kot e-knjiga na voljo v vseh uradnih jezikih EU ter islandščini in norveščini.

KAKO DO PUBLIKACIJ EVROPSKE UNIJE

Brezplačne publikacije:
•  en izvod:

na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

•  več kot en izvod ter plakati in zemljevidi:
pri predstavništvih Evropske unije (http://ec.europa.eu/represent_sl.htm);
pri delegacijah v državah, ki niso članice EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_sl.htm);
pri službi Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_sl.htm) ali
s klicem na telefonsko številko 00 800 6 7 8 9 10 11 (brezplačna številka za celotno EU) (*).

 (*)  Informacije so brezplačne, kakor tudi večina klicev (nekateri operaterji, telefonske govorilnice ali hoteli lahko klic 
zaračunajo).

Publikacije, ki so naprodaj:
• na spletni strani EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Plačljive naročnine:
•  pri prodajnih zastopnikih Urada za publikacije Evropske unije

(http://publications.europa. eu/others/agents/index_sl.htm).

http://bookshop.europa.eu
http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_sl.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_sl.htm
http://europa.eu/europedirect/index_sl.htm
http://publications.europa. eu/others/agents/index_sl.htm
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Naše publikacije si prenesete oziroma se nanje brezplačno naročite na spletni strani

http://ec.europa.eu/social/publications 

Če želite redno prejemati obvestila Generalnega direktorata za zaposlovanje, 

socialne zadeve in vključevanje, se lahko naročite na brezplačno elektronsko 

glasilo Social Europe e-newsletter na spletni strani

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

Naročite se lahko na glasilo Eures: eures.europa.eu

PRIDRUŽITE SE NAM NA 
DRUŽBENIH MEDIJIH:

euresjobs

socialeurope

EURESjob

EU_Social

EURES European Employment Services

EURES Europe

KE-30-12-898-SL-C

http://ec.europa.eu/social/publications
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
http://eures.europa.eu
https://www.facebook.com/EURESjobs
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/EURESjob
https://twitter.com/EURESjob
https://plus.google.com/103780376865975473149/posts
http://www.linkedin.com/groups/EURES-European-Employment-Services-1884728/about
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