
 

 

Zavod RS za zaposlovanje in Adecco skupaj za mlade 
 

(Ljubljana, 15. marec, 2016) Zavod RS za zaposlovanje in Adecco Slovenija sta se zaradi 

doseganja še boljših rezultatov in sinergij povezala pri aktivnostih za pomoč mladim pri 

iskanju zaposlitve. Adecco Slovenija bo s svojim strokovnim znanjem in v sodelovanju z 

Zavodom izvedel karierne delavnice za iskalce prve zaposlitve. Prve delavnice bodo že 17. 

marca v petih mestih po Sloveniji. Na ta dan se Adecco Slovenija pridružuje več kot 50 

ostalim državam po vsem svetu, v katerih bo Adecco Skupina izvedla aktivnosti za pomoč 

mladim pri iskanju prve zaposlitve.  

Globalni podatki namreč kažejo, da je po svetu okoli 73 milijonov vseh mladih nezaposlenih, kar 

je skoraj toliko, kot je vseh prebivalcev Nemčije. Na drugi strani pa primanjkljaj ustreznih talentov 

zavira gospodarski razvoj posameznih držav. V Sloveniji je bilo po podatkih Zavoda RS za 

zaposlovanje januarja letos nezaposlenih več kot 27.000 mladih starih do 29 let. Okoli 40 % 

zaposlovalcev meni, da je glavna ovira pomanjkanje izkušenj za začetniška delovna mesta, zato 

skuša kadrovska agencija Adecco, specializirana za storitve na področju zaposlovanja in 

upravljanja s človeškimi viri, skozi različne aktivnosti izboljšati zaposljivost mladih in s tem 

pomagati k razreševanju globalne neusklajenosti glede povpraševanja in potreb po talentih.  

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Njegovo 

temeljno poslanstvo je posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje za brezposelne osebe, 

s posebnim poudarkom prav na pomoči mladim. Tudi Adecco, ki že četrto leto zapored izvaja 

program »Way to Work«, ki je namenjen mladim in del katerega je tudi Adeccov dan na ulici, s 

svojimi aktivnostmi pomaga mladim tako pri nabiranju izkušenj kot tudi pri iskanju prve zaposlitve. 

Namen  obeh organizacij je, da s prvo takšno skupno akcijo dosežeta čim širšo skupino mladih in 

jim s svojimi storitvami pomagata in svetujeta. 

Miro Smrekar, direktor Adecco Slovenija: »Vključevanje mladih na trg dela je pomembno tako 

za mlade, kot za podjetja in  rast gospodarstva. Adecco se v vseh državah, kjer je prisoten, 

aktivno zavzema za pomoč mladim pri pridobivanju prvih delovnih izkušenj. Tudi v Sloveniji že 

več let izvajamo aktivnosti za pomoč mladim: ponujamo jim brezplačno karierno svetovanje, 

povezujemo se s podjetji, da bi mladim omogočila prve delovne izkušnje, in omogočamo 

mentorstvo pri vodilnih kadrih v Adeccu. Pri vseh svojih aktivnostih pa opažamo neskladje med 

potrebami podjetij in veščinami mladih iskalcev zaposlitve. Kot družba moramo ukrepati pri trendu 

izobraževanja – da se bodo mladi ljudje odločali za izobrazbo, ki jo podjetja potrebujejo, da 

skrajšamo čas študija hkrati pa moramo najti način, kako ustvariti nova delovna mesta v Sloveniji, 

ki jih bomo lahko zapolnili s trenutnimi kadri. Mladim lahko pomagamo pri tem, kako se lotiti 

iskanja zaposlitve, da bodo pri tem bolj uspešni. Veseli nas, da pri tem sedaj sodelujemo tudi z 

Zavodom RS za zaposlovanje, saj verjamemo, da bomo tako dosegli še več tistih, ki so jim te 

aktivnosti namenjene.« 

Na Zavodu RS za zaposlovanje verjamejo, da si mladi lahko povečajo možnost zaposlitve, če se 

naučijo, kako prepoznati svoje prednosti in jih predstaviti delodajalcem. Zato mlade informirajo in 

jih spodbujajo k udeležbi na dogodkih, ki jih organizirajo njihovi partnerji. 

Adecco Slovenija je del mednarodne skupine Adecco, ki je vodilna na področju upravljanja 

storitev zaposlovanja in upravljanja s človeškimi viri. Tako na globalnem kot tudi lokalnem nivoju 



že vrsto let vlagajo v družbeno odgovorne projekte. Posebno pozornost namenjajo programom, 

namenjenim mladim, ki v današnjih časih nimajo veliko priložnosti za pridobivanje delovnih 

izkušenj.   

Eden od projektov, ki že nekaj let poteka tudi v Sloveniji, je mednarodni projekt »Way to 

Work«. Slednji vključuje tri sklope: Adecco Izkušnja, Dan na ulici in Adecco CEO za en mesec, 

ki jih združuje njihov osnovni namen – pomagati mladim dobiti prve izkušnje na trgu dela. Ti 

projekti mladim ponujajo možnost, da obogatijo svoje delovne izkušnje, okrepijo socialno omrežje 

in pridobijo potrebno »kilometrino«.  

17. marca bo zavod v sodelovanju s kadrovskimi strokovnjaki Adecca svoje prostore 

namenil zaposlitveni delavnici za mlade iskalce zaposlitve. Dan bo namenjen delavnicam, 

pregledovanju življenjepisov, nasvetom za pripravo na razgovor za službo in vsem ostalim 

vprašanjem, s katerimi se soočajo iskalci zaposlitve. 

Brezplačne delavnice bodo 17. marca 2016, ob 10. uri, v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje: v 

Ljubljani, Smoletova 12, 1000 Ljubljana.  

Mariboru, Gregorčičeva ulica 15  (soba 304), 2000 Maribor 

Kranju, Šuceva ulica 23 , 4000 Kranj 

Kopru, Kmečka ul. 2, 6000 Koper 

Celju, Gledališki trg 7 , 3000 Celje 

Črnomlju, Zadružna 33, 8340 Črnomelj. 

Zagotovi si svoje mesto in se prijavi. Pošlji prijavo, v kateri navedi svoje ime in priimek ter mesto, 

kjer se želiš udeležiti delavnice na naslov streetday@adecco.si.  

 

Za vse dodatne informacije prosimo pokličite na tel.št. 01/5609 256 ali 051 375 567 ali pišite na 

elektronsko pošto: viviana.zorz@adecco.si. 

 

Facebook: www.facebook.com/AdeccoSlovenija 
LinkedIn: Adecco Slovenija 
Twitter: https://twitter.com/AdeccoSlovenija 
Instagram: https://instagram.com/adecco_slovenija/  
 

Podjetje Adecco H.R.d.o.o., ki je v stoodstotni lasti skupine Adecco SA s sedežem v Švici, je v Sloveniji prisotno 

od leta 2000. Je vodilno podjetje na slovenskem trgu na področju upravljanja s človeškimi viri. S šestimi 

poslovnimi enotami v Sloveniji se pridružuje 6000 drugim, preko katerih skupina Adecco vsako leto in na vseh 

koncih sveta zagotavlja delo več kot 700.000 ljudem ter tako utrjuje položaj med vodilnimi kadrovskimi agencijami 

v svetu. Storitve, ki jih ponuja, spadajo v široko kategorijo začasnega dela, stalnih delovnih mest, spremembe 

karier in razvoja talentov, kakor tudi zunanje izvajanje storitev in svetovanje. Skupina Adecco je Fortune Global 

500 podjetje. Adecco S.A. je registrirano v Švici in je na borzi SIX Swiss Exchange  na seznamu pod kratico 

(ADEN). www.adecco.si 
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