ОБРАТИТЕ НАМ СЕ

Шта Завод пружа
незапосленим?
> квалитетне информације о стању
на тржишту рада,
> информације о слободним радним
мјестима,
> процјена запошљивости и израда
индивидуалног плана запошљавања
> информације о послодавцима,
> информације о најтраженијим
занимањима на тржишту рада,
> упутства и обуке за писање
биографије и представљање
послодавцу,
> пружање савјета о томе како
стећи нова знања и вјештине које
захтијева тржиште рада,
> могућност директног контакта са
послодавцима,
> учешће у активним мјерама
запошљавања (суфинансирање
запошљавања, ЦИСО, Клубови за
тражење посла, савјетовање),

ФИЛИЈАЛЕ:
БАЊА ЛУКА
тел/факс 051/216-519
e-mail: fbl@fbl.zzzrs.net
БИЈЕЉИНА
тел/факс 055/209-669
e-mail: fbn@fbn.zzzrs.net
ЗВОРНИК
тел/факс 055/490-144
e-mail: fbn@fbn.zzzrs.net
ДОБОЈ
тел/факс 053/242-162
e-mail: fdo@fdo.zzzrs.net
ПРИЈЕДОР
тел/факс 052/214-522
e-mail: fpd@fpd.zzzrs.net

ИНФОРМАЦИЈЕ
ЗА НЕЗАПОСЛЕНА
ЛИЦА КОЈА
АКТИВНО ТРАЖЕ
ЗАПОСЛЕЊЕ

ИСТОЧНО САРАЈЕВО
тел/факс 057/200-461
e-mail: ﬁs@ﬁs.zzzrs.net
ТРЕБИЊЕ
тел/факс 059/220-644
e-mail: tr@ftr.zzzrs.net
ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
СРПСКИХ РАТНИКА 34, 71 420 ПАЛЕ
ТЕЛ: +387(0)57/226-714, +387(0)57/223-107
ФАКС: +387(0)57/227-531
www.zzzrs.net

РАД НА СЕБИ И
АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ
ПОСЛА ЈЕ СИГУРАН
ПУТ ДО ЗАПОСЛЕЊА!

Шта треба знати?
ЈУ Завод за запошљавање
Републике Српске
посредује у запошљавању
за незапослена лица која
активно траже запослење.

Важно:

б) обављање интервјуа ради утврђивања
стручних, радних и личних
способности незапосленог лица,
Lorem ipsum

Активно тражење посла
подразумијева све
активности незапосленог
лица и Завода усмјерене
ка проналажењу
запослења које одговара
стручним, радним и
личним способностима
незапосленог лица.

Активно тражење посла
обухвата:

a) учествовање незапосленог лица у

групном информисању,

Lorem ipsum

в) сарадњу при утврђивању личног плана
тражења посла,

г) праћење спровођења плана тражења
посла од незапосленог лица и Завода,

д) јављање на огласе и друге видове
комуникације са послодавцем ради
тражења запослења.

Тражење посла је захтјеван
посао, и да бисмо га
успјешно обављали,
потребно је да имамо
одговарајуће способности,
знања, мотивацију и да се
свакодневно ангажујемо.

Надлежност Завода
је посредовање у
запошљавању између
послодаваца и
Завод вам може дати
поуздане информације о
потребама послодаваца и
могућностима запошљавања.
Завод не може утицати на
послодавца да вас запосли,
али вам може помоћи да га
увјерите да сте баш ви његов
најбољи избор.

