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November 2017

Usposabljanje na delovnem mestu – mladi
2017/2018

Številka 27

Kontakt



Ulica tolminskih puntarjev 4
5000 Nova Gorica
Tel: 05 33 50 200

Program vam omogoča spoznavanje in usposabljanje E-mail: gpzrsznovagorica@ess.gov.si
kandidatov za konkretno delo in povračilo upravičenih Spletni naslov: http://www.ess.gov.si/
stroškov njihovega usposabljanja. Vse to, še preden se
odločite glede njihove zaposlitve. Usposabljate lahko
mlajše od 30 let, ki so med brezposelnimi prijavljeni
najmanj 3 mesece.
Interaktivna internetna Zavodska

Trajanje programa: Usposabljanje traja 2 ali 3 mesece. V 3mesečno usposabljanje se lahko vključijo le mladi iskalci
prve zaposlitve.

asistentka

Kontakti za delodajalce
Povrnemo vam strošek izvedenega usposabljanja za
udeleženca, ki znaša:
 370 EUR za 2-mesečno usposabljanje,
 493 EUR za 3-mesečno usposabljanje.



Pisarna za delodajalce na OS Nova Gorica:
 05 33 50 234 ( 235), 05 33 50 206,

Podatki Območna služba Nova
Gorica
februar 2012
Okt.

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje
do 30. 11. 2018 do 12. ure.
Več o programu…

2017

Za mlade je na voljo tudi subvencija:

Spodbude za trajno zaposlovanje mladih
Ciljna skupina Brezposelne osebe, stare do vključno 29
let, ki so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci
brezposelnih oseb.

Brezposelne osebe
31.10.2017

3.394

Zaposlitve brezposelnih
oseb I-X 2017

2.552

Prosta delovna mesta
I-X 2017

5.002

več…

Višina subvencije znaša 5.000 EUR za zaposlitev.

Uporabno

Ponudbo oddate le v elektronski obliki na našem
Portalu za delodajalce.
V primeru dodatnih pojasnil v zvezi z oddajo ePonudbe se
lahko povežete s Kontaktnim centrom ZRSZ 080 20 55.

 eStoritve za delodajalce: izberite si
svojo storitev in si poenostavite
poslovanje z nami !
več...


Vprašali ste
Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica
Pisarna za delodajalce – pomagamo pri vseh korakih do
zaposlitve novega delavca

Vaša vprašanja, mnenja, predloge ter druge
pripombe

naslovite

na

elektronski

vložišča Območne službe:
gpzrsznovagorica@ess.gov.si



naslov

