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PUporabnik platforme LO-MATCH soglašam s tem, da
GZS Center za poslovno usposabljanje obdeluje in
uporablja moje osebne podatke, ki sem jih ali jih bom
prostovoljno posredoval za namen uporabe storitev
platforme LO-MATCH. GZS Center za poslovno usposabljanje se zavezuje, da bo Osebne podatke zadržal v
svoji lasti in jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (ZVPot, Ur. list RS št. 86/2004).

ZAHTEVEK ZA INFORMACIJE

Obrazec pošljite ali dostavite na:

ONE STOP-SHOP
na GZS v Ljubljani

Gospodarska zbornica Slovenije
Center za poslovno usposabljanje
Kardeljeva ploščad 27a
1000 Ljubljana
Tel.: 01 5897 651
Faks: 01 5655 920
E-mail: ursa@cpu.si

PREVERITE SVOJA
OBSTOJEČA ZNANJA
IN PREVERITE MOŽNOSTI
ZA ZAPOSLITEV
Projekt MATCH (510739-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP) je delno financiran s
strani Evropske Unije. Vsebina promocijskega letaka ne odraža nujno stanja EU
ali nacionalne agencije, ki sta projekt podprli, niti nista odgovorni za pravilnost
vsebin in navedenih informacij..

PROJEKT MATCH

Iskanje zaposlitve v težkih gospodarskih
asih je velik izziv za vsakogar, še večji pa za
migrante.
Priseljenci se soočajo z izzivi pri vstopu na
kompleksen trg dela v novi državi, pri čemer
je ena od ovir tudi jezik.
Lahko so njihova znanja in sposobnosti, pridobljena v matični državi neskladna z zahtevami
v novi državi. Morda jih država gostiteljica
prizna le delno.

PREVERITE SVOJA ZNANJA
IN OVERDNTITE
PRETEKLE IZKUŠNJE
Z obiskom MATCH one-stop-shop boste spoznali ljudi, ki vam bodo pomagali pri vstopu na trg
delovne sile in pri vrednotenju vaših dosedanjih
znanj, izkušenj in kompetenc.
MATCH vam pomaga z naslednjimi storitvami:
Dostop do informacij in poklicnega
svetovanja
Vrednotenje vaših obstoječih znanj, de
lovnih izkušenj in komeptenc in izdaja
potrdila
Svetovanje in pomoč pri pripravi oseb
nega profila na platformi LO-MATCH

MATCH pomaga pri individualni obravnavi in
vrednotenju vaših spretnosti, veščin in delovnih
izkušenj in vas skuša povezati z ustreznimi ponudniki delovnih mest.

Povezovanje z delodajalci prek
platforme

PLATFORMA LO-MATCH

Platforma LO-MATCH je zasnovana tako, da
poveže iskalce zaposlitve in delodajalce na
podlagi prepoznavanja najbolj ustrezne ponudbo za delo oz. ustreznega povpraševanja za
določeno delovno mesto.
LO-MATCH iskalcem zaposlitve omogoča pripravo svojih življenjepisov tako, da so skladni z
opisi delovnih mest, ki jih pripravi delodajalci.
Iskalci zaposlitve lahko na platformo vnesejo
svoje osebne podatke (izobraževanje in usposabljanje, delovne izkušnje izkušnje) po predlogi
življenjepisa Europass, kamor lahko vnesejo tudi
svoje dosežene učne izide.
Platforma LO-MATCH na podlagi opredeljenih
učnih izidov izbere najbolj ustrezne povezavo
med delodajalcem in iskalcem zaposlitve.

