Logaški delodajalci:
Objavite prosto delovno mesto na LOGAŠKEM ZAPOSLITVENEM PORTALU
Logatec, 17. 2. 2020
Spoštovani,
gospodarstvu primanjkuje kvalificirane delovne sile. Ta težava že dlje časa pesti slovenska
podjetja, saj ta ne najdejo primerne delovne sile. Trendi kažejo, da bi nove delavce morali
iskati med brezposelnimi, tujci in upokojenci, del rešitve pa se vidi tudi v hitrejšem vstopu
mladih na trg dela.
Tam, kjer se lahko odzovemo delodajalske organizacije, so tudi orodja ustreznega obveščanja
o ponudbi in povpraševanju na trgu dela. Zato Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
v sodelovanju z Občino Logatec vzpostavlja Logaški zaposlitveni portal, na katerem bomo
objavljali prosta delovna mesta na območju občine Logatec, in sicer tista, ki jih bomo opazili
sami in predvsem pa tista, ki jih bomo dobili od delodajalcev – logaškega gospodarstva.
V okviru zaposlitvenega portala zdaj nudimo vsem delodajalcem na področju občine
Logatec možnost, da brezplačno objavite prosta delovna mesta na spletni strani OOZ
Logatec http://ooz-logatec.si/informacije/razpisi_prosta_delovna_mesta/.
V prilogi pošiljamo obrazec za objavo prostega delovnega mesta. Izpolnjen obrazec nam
pošljite na naslov info@ooz-logatec.si, mi pa bomo vaše prosto delovno mesto objavili.
Na obrtni zbornici in občini pa bomo s časoma poskrbeli za čim boljšo prepoznavnost
logaškega zaposlitvenega portala.
Lep pozdrav,
Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Občina Logatec
Priloga:
 Obrazec prosto delovno mesto
Občina Logatec je projektna partnerica v skupnem projektu treh občin in LAS s CILjem z nazivom Formica 3 CerknoIdrija-Logatec. Nosilec projekta je LAS s CILjem, sofinancira ga Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj
in Republika Slovenija. Ciljev projekta je več in sicer: oblikovanje spodbudnega podjetniškega okolja, izvajanje
vsebinskih aktivnosti v coworking prostorih, identifikacija potencialnih podjetnikov in nudenje podpore pri njihovih načrtih
in idejah, nudenje podpore obstoječim podjetnikom in promocija podjetništva in inovativnosti. Ena od aktivnosti projekta
je tudi »lokalni zaposlitveni portal«. Občina Logatec je za zunanjega izvajalca projekta izbrala Območno obrtno
podjetniško zbornico Logatec.

