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ISKANJE ZAPOSLITVE NA 

 

Približno ¾ delovnih mest se zapolni še pred objavo prostega delovnega 

mesta. 

 

Govorimo o delovnih mestih, ki niso javno objavljena ali na veliko oglaševana. Zanje ve lahko 

samo direktor, morda tudi že zaposleni v podjetju, lahko pa so že na pol javna in jih najdemo 

na spletni strani podjetja. Splača se jih poiskati, saj še vedno velja, da predstavljajo skoraj 80 

% prostih delovnih mest. 

Zakaj je temu tako? 

- Delodajalci imajo dovolj kandidatov za delo že brez objave oglasa 

- Za delodajalca je zaposlitev nekoga, ki ga že pozna (ker je pri njem opravljal prakso, 

ker ga je nekdo priporočil, ker se je za zaposlitev zanimal in se uspel učinkovito 

predstaviti) pomeni nekaj skrbi manj (manj stroškov, časa in stresa, povezanega z 

iskanjem ustreznega kandidata). 

Do informacij o skritih delovnih mestih pridemo po različnih kanalih: spletne strani podjetja, 

facebooka, forumov, zaposlitvenih sejmov, člankov o podjetjih, telefonskega imenika … in 

najpomembneje, preko mreženja. Mreženje pomeni z drugimi besedami načrtno 

vzpostavljanje stikov z namenom priti v stik s potencialnimi delodajalci. 

Čim več ljudi obvestite o tem, da iščete službo  - sorodnike, prijatelje, znance, bivše sošolce 

in druge ljudi, ki so lahko pomemben vir informacij o prostih delovnih mestih oz. vas lahko 

komu priporočijo. Če bo za vas zastavila dobro besedo oseba, ki ji delodajalec zaupa, se bo 

le-ta na osnovi priporočila veliko lažje odločil, da se sreča z vami. Ljudi tudi sprašujte o 

podjetjih, npr. ali so dobili kakšen nov posel, ali se nameravajo razvijati, ali se bo kdo upokojil 

ipd. Pozanimajte se, na kakšen način se je drugim uspelo zaposliti v neki organizaciji in katere 

značilnosti iščejo delodajalci pri kandidatih za določeno področje dela. 

Dobra priložnost za navezovanje stikov s podjetji in delodajalci je šolska oz. študijska praksa 

ali pa izdelovanje seminarskih nalog za potrebe podjetij. Na ta način vas bodo delodajalci 

spoznali in v kolikor boste pustili dober vtis, boste imeli v času iskanja zaposlitve gotovo 

prednost pred drugimi kandidati, ki jih delodajalec še ne pozna. 
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Še ena od možnosti za navezovanje stikov s podjetji in delodajalci je navezovanje 

neposrednih stikov. Stik lahko navežete preko e-pošte, osebno ali telefonsko. Slednje naj bi 

bilo še najbolj učinkovito, od nas pa terja nekaj poguma in samozavesti. 

Preden pošiljate ponudbo ali telefonirate, se pozanimajte s kom bi bilo v podjetju najbolje 

priti v stik – ali je to direktor sam, ali imajo kadrovsko službo, osebo za razvoj kadrov …, vaš 

cilj pa je, da s poslano ponudbo ali kratko telefonsko predstavitvijo zainteresirate delodajalca 

do te mere, da vas bo pripravljen sprejeti na osebi razgovor.  Morda boste imeli srečo in 

boste pisali ali poklicali ravno v času, ko se v podjetju pojavi potreba po novem kadru. Če 

boste zavrnjeni, pa tega ne smete jemati osebno. Zahvalite se za čas in možnost predstavitve 

in poskusite drugje. Saj veste, uspešen je tisti, ki si drzne poskušati tudi še po tem, ko vsi 

ostali že obupajo. 

Priporočljivo je tudi, da se udeležujete raznih srečanj, dogodkov, konferenc, prireditev …, na 

katerih lahko spoznate zanimive ljudi, ki jih dodate v svojo bazo. Zelo zanimivi so zaposlitveni 

sejmi, kjer zbirate informacije o različnih delodajalcih in z njimi navezujete neposredne stike, 

hkrati pa še razvijate veščine komuniciranja z njimi. 
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