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LO-MATCH je spletna
platforma, ki s pomočjo
semantičnih tehnologij
premešča leksikalne
razlike v opisu
kvalifikacij, delovnih
izkušenj in delovnih
mest.

Platforma LO-MATCH je v prvi vrsti namenjena
migrantom,
ki
želijo
za
potrebe
nadaljnjega
usposabljanja ali zaposlitve preveriti in potrditi svoje
kompetence.

LO-MATCH iskalcem zaposlitve omogoča pripravo svojih
življenjepisov tako, da so skladni z opisi delovnih mest, ki
jih pripravi delodajalci.
Orodje na podlagi opisov delovnega mesta in preteklih
izkušenj kandidata omogoča delodajalcem in iskalcem
zaposlitve najti najbolj ustreznega delodajalca oz.
iskalca zaposlitve.

KAKO DELUJE LO-MATCH?
Platforma LO-MATCH temelji na veliki leksikalni bazi
WordNet, ki na podlagi pomenov v skupine združuje
samostalnike, glagole, pridevnike in prislove.
WordNet prav tako povezuje specifične pomene izrazov
in zagotavlja informacije o vrsti semantičnih odnosov
med besedami.

Migranti lahko s pomočjo platforme in njene baze
kompetenc najdejo tiste ponudbe za delo, ki najbolj
ustrezajo njihovim kompetencam.

•

Delodajalci lahko na podlagi kompetenc, potrebnih
za določeno delovno mesto, izberejo kandidata, ki
najbolj ustreza njihovim zahtevam.

•

Vsi ostali lahko na platformi preverijo, katere
kompetence še potrebujejo, da bi se potegovali za
ustrezna delovna mesta.
Platforma povezuje življenjepise migrantov z ustreznimi
delovnimi mesti.

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.

Tako iskalci zaposlitve kot tudi delodajalci se morajo za
uporabo storitev predhodno registrirati na platformi.

BAZA ZNANJA LO-MATCH
Platforma LO-MATCH
temelji na zbirki
podatkov poklicnih
profilov, opisanih v obliki,
skladni z evropskimi
smernicami in izraženih v
obliki učnih izidov
(znanje, spretnosti in
kompetence).
Platforma prikaže sklop nalog, dejavnosti in s tem
povezane učne rezultate potrebne za opravljanje
določenega dela.

KAJ OMOGOČA PLATFORMA LO-MATCH?
•

KAJ PONUJA LO-MATCH?

Z vnosom učnih izidov v
platformo LO-MATCH
semantična baza
podatkov WordNet
samodejno prepozna
pomene stavkov in daje
uporabniku možnost, da
izberete bolj ustrezne
pomene. Odnose med
pojmi lahko predstavi tudi v grafičnem načinu.

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.

Iskalci zaposlitve lahko prosto delovno mesto definirajo
s pomočjo vnaprej določenih učnih izidov ali z uporabo
baze znanja LO-MATCH oz. funkcijo "semantično
iskanje".

Na platformo lahko vnesejo ustrezne
podatke o podjetju ter opišejo prosto
delovno mesto v obliki zahtevanih učnih
izidov.

Platforma LO-MATCH
na podlagi opredeljenih
učnih izidov izbere
najbolj ustrezne povezavo
med delodajalcem in
iskalcem zaposlitve.

