
   

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske komisije.  

Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost av torja in  

v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije. 

Postanite prepoznavni tudi na področju 
praktičnega usposabljanja mladih.  

Ste pomislili na vse? 
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NA SPLETNI STRANI PODJETJA uredite zavihek »PRAKTIČNO USPOSABLJANJE MLADIH«  

Spletne strani podjetij (mladim) iskalcem usposabljanja predstavljajo ključen vir informacij, saj so dostopne, imajo 
neizmeren vsebinski potencial ter zagotavljajo ažurne in podrobne informacije o prostih učnih mestih. 

Postavljena spletna stran “praktično usposabljanje« je del domače spletne strani podjetja. 
Oblikovanje strani je prilagojeno branju s sodobnimi mobilnimi napravami (mobilnimi 
telefoni). 

   

Informacije o usposabljanju so postavljene na vidno in lahko dostopno mesto.     

Izpostavljene so prednosti, ki so jih dijaki deležni s praktičnim usposabljanjem pri vas 
(možnost zaposlitve/ nadaljnjega sodelovanja po koncu usposabljanja, dobra priporočila za 
iskanje prve zaposlitve, delovne izkušnje itd.). 

   

Opis vsebuje zadostne informacije o prostem učnem delovnem mestu.    

Vsebino na spletni strani je redno posodobljena.    

Vključena(e) je (so) povezava(e) na spletno stran (spletne strani), ki predstavlja(jo) 
vajeništvo v Sloveniji (prednosti, značilnosti, itd.). (primer GZS, OZS) 

   

SPLETNI DNEVNIK v poslovne namene (BLOG)  

Pisanje spletnega dnevnika je lahko inovativen komunikacijski kanal za promocijo podjetja, pa tudi za uveljavitev 
podjetja kot mladim prijaznega za praktično usposabljanje. Lahko se ga uporablja tudi kot samostojen informacijski 
kanal, preko katerega ostajate v stiku z množico bralcev, poslovnih partnerjev, strank itd. Kakovostne vsebine vam 
bodo pomagale k izboljšanju javne podobe in ugleda podjetja, tudi kot zanesljive organizacije za usposabljanje 
mladih v lokalnem okolju.  

V objave na blogu vključujemo (tudi) redne aktivnosti praktičnega usposabljanja mladih.    

Prosto učno mesto je objavljeno (tudi) na blogu.    

Odličen primer objave na blogu so izjave nekdanjih vajencev/mladih, ki so (tudi) zaradi 

usposabljanja v vašem podjetju dobili nove priložnosti za nadaljnji strokovni razvoj.  
   

Pogostost objav je zadovoljiva.     

OBJAVA PROSTIH UČNO DELOVNIH MEST 

Prosta učno delovna mesta se lahko zainteresirani javnosti posredujejo preko različnih komunikacijskih kanalov (gl. 
spodaj). Poplava dnevnih informacij od nas zahteva malo kreativnosti, zato naj bo dizajn oglasa privlačen in 
izstopajoč. Učinkovita je kombinacija spletnih in tiskanih medijev. 

Objava na spletni strani podjetja.    

Objava v družbenih omrežjih podjetja.     

Objava na spletnih straneh šol.     

Dogovor s šolo za objavo sporočila na šolskem intranetu.    

Objava v družbenih omrežjih šol.    
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Objava v lokalnih časopisih.    

Objava na portalu zavoda za zaposlovanje.    

LETAKI in BROŠURE za informiranje javnosti 

Letaki so zelo priročno oglaševalsko orodje, saj jih lahko uporabite ob različnih situacijah, poleg tega pa vam dajejo 
priložnost, da na njih posredujte informacije, ki dvigujejo ugled vašega podjetja v lokalni skupnosti. Tako bodo mladi 
podjetje lažje prepoznali kot uspešnega in zanesljivega partnerja za praktično usposabljanje. 

Vsebina letaka je določena na podlagi ciljne publike (starši, dijaki, učitelji itd.).    

Določeni so ustrezni distribucijski kanali (npr. zaposleni, stalne stranke, poslovni partnerji, 
učitelji itd.).  

   

DRUŽBENA OMREŽJA 

Kot orodje za privabljanje dijakov se lahko uporabljajo zelo podobno kot blog. Preko slik in videov se dejavnosti 
podjetja lažje približajo ciljni skupini in nazorno prikažejo delovno vzdušje in odnose pri praktičnem usposabljanju. 
Interaktivno komuniciranje ljudem približa vaše podjetje in jih spodbudi, da pristopijo na bolj neformalen in 
sproščen način.  

Izbrano je socialno omrežje, ki najbolje nagovarja vašo ciljno publiko.    

Na socialnem omrežju smo aktivni.    

V oblikovanje objav so vključeni mladi sodelavci, tudi vajenci.    

Zagotovljen je zadosten vir informacij za pestrost in avtentičnost objav.     

DNEVI ODPRTIH VRAT 

Približajte se ciljni publiki in mlade povabite v svoje podjetje, kjer si lažje ustvarijo sliko o delovnem okolju, v katerem 
bo potekalo njihovo usposabljanje. Tovrstni dogodki prinašajo številne prednosti: podjetja imajo priložnost, da se 
predstavijo v svojem lokalnem okolju, da direktno nagovorijo mlade, hkrati pa mladi dobijo občutek za delovno 
okolje, v katerem bodo preživeli veliko svojega časa. 

Vemo, koga želimo privabiti v svoje podjetje (dijake, starše, učitelje, karierne svetovalce, 
socialne delavce itd.) in na podlagi tega smo izbrali vsebino in način izvedbe dogodka. 

   

Organiziramo »dan odprtih brat«: načrtovano je sproščeno in neformalno vzdušje, 
predstavitev podjetja, pripravljene so informacije o usposabljanju, obiskovalcem je 
omogočeno poskusno izvajanje najenostavnejših nalog, ogledi podjetja itd. 

   

(KARIERNI) SEJMI 

Sodelujte na (zaposlitvenih in kariernih) sejmih v sklopu katerih se lahko dogovorite za postavitev svoje 
informacijske stojnice. V kolikor gre za obrtni/ podjetniški sejem, lahko promocijo prostih učnih mest vključite v že 
načrtovane aktivnosti. Zaposlitveni sejem lahko organizirate tudi v vašem podjetju. 

Poiskali smo relevantne (zaposlitvene) sejme (lokalne, na šolah …).     

Načrtujemo svojo udeležbo.     
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Postavljeni so konkretni cilji udeležbe na sejmih: število pridobljenih kontaktov (dijaki, 
starši, šole itd.), boljše poznavanje pričakovanj mladih, ozaveščanje ključnih deležnikov pri 
odločitvah (staršev, učiteljev), itd. 

   

Naša stojnica bo privlačna in zanimiva tudi za mlade.    

PARTNERSTVO S ŠOLAMI 

Uspešno in neprekinjeno sodelovanje s šolami omogoča stik z mladimi in njihovimi starši ter tako odpira vrata za 
direktno komunikacijo s ciljno publiko. Ne omejite se zgolj na poklicne šole, ampak razmišljajte tudi o promocijskih 
aktivnostih na osnovnih šolah, saj dolgoročno le-te predstavljajo primarno ciljno publiko. 

Izbrali smo šole, s katerimi želimo vzpostaviti partnerstvo.     

Uporabljene so različne možnosti za navezavo kontakta.     

Določili smo podrobnosti skupnega sodelovanja.     

Pretehtali smo mnoge ideje za sodelovanje.     

ZAPOSLENI V PODJETJU 

»Priporočila zaposlenih« so finančno zelo ugodne rešitve za pridobivanje dragocenih informacij preko zaposlenih. 

Običajno so zaposleni odlični ambasadorji podjetja, saj lahko informacije o delovanju podjetja in o aktualnih 
učnih priložnostih direktno in zelo enostavno posredujejo širši množici (sorodnikom, prijateljem, znancem 
itd.).  

Vzpostavitev »priporočil zaposlenih«, vključno s sprejemanjem priporočil za primerne 
kandidate za učno-delovna mesta. 

   

Zadovoljstvo zaposlenih je ključni motivator za pripravljenost zaposlenih za sodelovanje v 
programu – vpeljane so spodbude za sodelujoče. 

   

Delovanje naj bo pregledno in enostavno – zaposleni naj bodo seznanjeni s pogoji za 
sodelovanje. Vloga socialnih medijev je poudarjena (Facebook, twitter itd.). 

   

Redno nagovarjamo (osebno) vse tiste, ki izražajo voljo za sodelovanje.     

Razmišljamo o potencialu promocije podjetja preko socialnih mrež (nekdanji zaposleni, 
stranke, dobavitelji, poslovni partnerji itd.). 

   

  
 
 
 
 
 
Vir: Lietzmann & Mayerl (2015). Finding and Retaining Trainees: A Recruitment Handbook for Small and Medium Enterprises. 

Berlin/Vienna. 


