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IRENA ŽE SKORAJ 
LETO DNI NE DOBI 
SLUŽBE. SKUPAJ 
S KADROVSKO 
AGENCIJO ATAMA 
SMO JI PRISKOČILI 
NA POMOČ.

KRIMINALISTIČNI 
INŠPEKTORICI IRENI 
IŠČEMO SLUŽBO 

P
etdesetletna Irena je po 13 
letih službovanja v javni 
upravi, kjer je delala kot 
kriminalistična inšpektori-

ca, dala odpoved in se pogumno podala 
na samostojno pot. Žal se je tega lotila 
v neprimernem času z neprimerno de-
javnostjo – nepremičninskim posredo-
vanjem, ko je trg stagniral. Njena pod-
jetniška pot se je lani poleti končala, od 
takrat pa išče službo. »Kljub visoki stro-
kovni izobrazbi in številnim delovnim 
izkušnjam zaposlitve ne dobim. Čeprav 
jih štejem 50, sem aktivna, bistra in 
predvsem željna delati,« pravi. V osmih 
mesecih je poslala približno 70 prošenj 
za zaposlitev, velikokrat odziva ni dobila, 
kaj šele vabila na pogovor. »Verjetno je 
razlog za to v mojih delovnih izkušnjah, 

ki izhajajo večinoma iz državne uprave, 
o kateri imajo ljudje na splošno zelo sla-
bo mnenje, morda je bil razlog tudi moja 
starost,« razmišlja.

Ko nisi primeren niti za pomivanje 
posode 
Prijavljala se je tudi na delovna mesta 
z zahtevano nižjo izobrazbo od svoje. 
»Resnično si želim delati, karkoli,« pravi. 
»V nekem trenutku me je zagrabila pani-
ka, pomešana z jezo, zato sem poklicala 
precej znano picerijo in se zanimala za 
delo kuhinjske pomočnice. Lastnik me 
je odslovil, ker še nikoli nisem delala v 
kuhinji gostinskega obrata, češ da me 
nima časa uvajati. Tako sem ugotovila, 
da niti za pomivanje posode in čiščenje 
solate nisem primerna, pa čeprav imam 

že 30 let družino z dvema otrokoma in 
najmanj toliko časa tudi kuham,« opisuje 
izkušnjo.

Kaj pa zavod 
Avgusta lani se je prijavila na zavod 
za zaposlovanje, kjer ji je bil dodeljen   
osebni svetovalec. »Z njim si nimam kaj 
pomagati,« ugotavlja. Od zavoda razen 
denarnega nadomestila, ki je seveda v 
tem težkem obdobju dobrodošlo, ne 
pričakuje nič. »Denarno nadomestilo 
ni rešitev. To se izteče. Kaj pa potem? 
Kot brezposeln si prepuščen sam sebi,« 
pravi.

Zato smo se odločili, da ji priskoči-
mo na pomoč. Tri agencije za zaposlo-
vanje smo prosili, da nam pri tem po-
magajo, odzvala se je le ena – Atama.

Marja Milič
marja.milic@finance.si
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Starost: 50 
let
Izobrazba: 
diplomirana 
varstvoslov
ka
Delovne 
izkušnje:
• od februa
rja 2014 
do avgus
ta 2015 
direktorica 
lastnega 
podjet
ja, ne
premičnin
ska 
posrednica;
• od maja 
2005 do 
septembra 
2013 krimi
nalistična 
inšpektori
ca, min
istrstvo za 
notranje 
zadeve 
(MNZ);
• od sep
tembra 
2000 do 
maja 2005 
tajnica di
rektorja na 
MNZ, uradu 
za logistiko;
Opravl-
jeni izpiti: 
strokovni 
upravni 
izpit, licenca 
za opravl
janje poslov 
posredo
vanja v 
prometu z 
nepremični

nami
Druga 
znanja 
in kom-
petence: 
projektno 
vodenje 
pri pripravi, 
organiziran
ju in izvedbi 
strokovnega 
uspos
abljanja 
policistov; 
vodenje 
oddelka 10 
sodelavcev 
kot uradna 
namest
nica vodje 
oddelka; 
organizaci
jske kom
petence 
pri na
domeščan
ju vodje 
oddelka, 
vodenje 
lastnega 
podjetja, 
komu
nikacijske 
kompe
tence, 
pridobljene 
na delov
nem mestu 
tajnice 
direktorja, 
pri posre
dovanju v 
prometu 
z ne
premični
nami ...

OSEBNA IZKAZNICA: 
KDO JE IRENA

Atama: kako bodo pomagali
Irena je kadrovsko agencijo Atama obiskala 
dvakrat. Najprej so se z njo pogovorili o so-
delovanju, nato preverili njen življenjepis ter 
analizirali trenutno primerne oglase za delo. 
Opozorili so jo, da se bo večkrat srečala s stali-
šči strokovnjakov, ki se bodo razlikovala.

1. korak: kako se predstaviti z življenje-
pisom
Brezposelni se delodajalcem predsta-

vljajo z življenjepisom. Ta mora biti vrhunsko 
pripravljen. Miha Šket iz Atame je pregledal 
Ireninega in naredila sta nekaj popravkov. 
Življenjepis je zelo osebna zadeva brezposel-
nega, za kadrovnika, ki ga bere, pa je to kos 
papirja, na podlagi katerega se odloči, ali bo 
kandidata vabil na pogovor. »Kadrovniki vza-
mejo v roke v povprečju 200 življenjepisov 
po najmanj štiri strani, ki jih dobijo na en 
razpis. Iz tega nastane kar debela knjiga. Zato 
se z življenjepisom ukvarjajo največ minuto,« 
pravi. In kaj sta naredila z Ireninim CV?

1. Irena ima dobro pripravljen življenje-
pis, vsebinsko se lepo bere, svoje izkušnje 
in kompetence je lepo utemeljila, medtem 
ko jih številni le suhoparno naštevajo. Pri 
izkušnjah ne »nakladamo«, ne pišemo ne-
pomembnih informacij, jih ne podvajamo.

2. Spremenila sta obliko CV, da je  pre-
glednejši. Dolgi odstavki lahko odbijejo ka-
drovnike. Vse mora biti kratko in jedrnato.

3. Irena je izkušnje navedla v prvi osebi, 
recimo: skrbela sem za vodenje podjetja. 
To sta spremenila v: skrb za vodenje podje-
tja. Pisanje v prvi osebi je lahko odbijajoče.

4. Če se ne prijavljate na delovno mesto, 
ki zahteva nenavadnost ali kreativnost, je 
boljša klasična oblika življenjepisa, mogo-
če Europass. Tudi Irena ga bo sestavila.

5. Pozor! Iskalci naj vedno natančno 
preberejo oglas. Že tam se vidi, kaj išče de-
lodajalec. Če v oglasu ni dovolj informacij, 
jih je treba poiskati neposredno pri delo-
dajalcu ali ljudeh, ki poznajo delodajalčeve 
razmere, lahko na spletni strani delodajal-

ca. V CV je potem treba podati informa-
cijo, ki bo kadrovnika pritegnila. Težko 
vemo, kaj to bo, če oglasa ne preberemo 
zelo natančno.

6. Irena bo življenjepisu priložila še sliko, 
veliko tri krat štiri centimetre. S tem pos-
tane bolj oseben za tistega, ki ga bere. Ne 
pripenjajte slike z morja, ampak uradno, 
takšno, kot jo imate v dokumentih, pravilo-
ma mora biti narejena profesionalno.

2. korak: kako se lotiti iskanja dela
V naslednjem koraku je Uršula Pust, 
svetovalka v kadrovski agenciji Ata-

ma, opravila z Ireno temeljit pogovor o tem, 
kakšni so njeni cilji in želje. Predvsem pa, 
kako »napasti tarče« oziroma kako se lotiti is-
kanja dela. Pregledali sta ponudbo oglasov in 
poiskali zanimive ter ugotavljali, kje so njene 
možnosti zaposlitve realne. »Irena je ugotovi-
la, da ji zelo ustrezata usposabljanje in izobra-
ževanje. Zasledili sva oglas, za katerega bi bila 
delno primerna, vendar nima prave izobraz-
be. Nato sva raziskovali naprej. Irena se čuti 
kompetentno za vodenje sodelavcev – pred-
vsem s področja varovanja, tudi za usmerja-
nje in koordiniranje dela. Tarčno sva se usme-
rili na podjetje, ki se ukvarja z varovanjem, 
saj so imeli razpisane tri oglase za vodstveni 
kader. Pogovarjali sva se, ali se prijaviti na en 
oglas ali na vse tri. Samo prebrati oglase in za 
prijavo pač izbrati enega, je loterija. Dobro je 
povprašati podjetje ali kakšnega zaposlenega, 
če ga morda poznamo, kaj je tisto, kar iščejo. 
Da je, še preden odda prijavo, pripravljena na 
to, kaj jo čaka,« opisuje Pustova.

Stereotipi, ki spremljajo Ireno 
Glede na to, da Irena šteje 50 let, se pojavljajo 
nekateri pomisleki v smislu: z njo je nekaj na-
robe, zato je ostala brez dela. »Na starost de-
lodajalci zelo različno gledajo. Včasih se zdi, 
da si lahko izmišljujejo ne samo po starosti, 
spolu, ampak malodane po številki noge in 
barvi las, če se pohecam. Včasih je stvar celo 
nekoliko razumljiva. Recimo, če imamo kolek-

»Verjamem in vem, da bom službo dobila, na kaj 
drugega ne upam pomisliti. Čas je tihi ubijalec, 
zato moraš še posebej skrbeti za svojo psiho in 
nadzirati svoje misli, da te ne potegnejo v tiste 
kraje, ki si jih ne želiš obiskati,« pravi Irena.
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tiv, kjer je povprečna starost 25 let, po-
tem je težko nekoga iz druge generacije 
vključiti vanj. Sicer so starejši resnejši, 
zanesljivejši, lojalnejši, imajo več izku-
šenj z različnih področij, se znajo odzva-
ti na dogodke,« opaža Pustova.

Stereotip, ki spremlja Ireno, je 
tudi, da je večino časa delala v javni 
upravi. »Dejstvo je, da je pri večini 
slovenskih delodajalcev v ozadju ste-
reotip, da nekdo, ki je bil kadarkoli 
v javni upravi, nič ne dela,« opaža 
Pustova. Poleg tega ima Irena za sabo 
tudi neuspešno podjetniško zgodbo. 
»Delodajalci na to gledajo zelo različ-
no. Če bi se prijavila za vodenje pod-
jetja, je nihče ne bi želel zaposliti, češ 
če ji na svojem ni uspelo, ji tudi na 
mojem ne bo.«

Kdaj bo imela službo? 
Irena išče delo približno devet mese-
cev. Koliko časa jo bo še iskala? »Karkoli 
bom rekla, se bom zlagala. Je pa res, da 
bo imela kmalu finančno težavo, ko ne 
bo več prejemala denarnega nadome-
stila, zato pravi, da bi šla tudi v proizvo-
dnjo. A za to je prekvalificirana in ima 
hudo konkurenco kadra, ki je popolno-

ma primeren za ta dela. Če bo apelirala 
in merila na takšne nerealne možnosti, 
bo potrebovala veliko časa, da bo dobila 
delo,« odgovarja Pustova.

Ji bo delo našla agencija? 
Čeprav Ireni pomaga agencija za zapo-
slovanje, si bi morala službo poiskati 
sama. »Marsikdo misli, da bo agencija 
naredila več kot zavod. Zavod se finan-
cira iz javnega proračuna, agencije si 
kruh služijo na trgu. Iščemo nove sode-
lavce na podlagi povpraševanja naših 
poslovnih partnerjev. V zdajšnjih raz-
merah naša ponudba ni primerna za 
Ireno. Naši partnerji ne iščejo kadra z 
njenimi znanji in kompetencami. Lahko 
pa ji povemo, kako ravnati na trgu dela, 
skupaj lahko premislimo, kam kaže 
usmeriti aktivnosti. Če se bo izkazalo 
primerno, bo agencija pri morebitnem 
delodajalcu za Ireno zastavila dobro 
besedo. Agencija namreč o njej zdaj 
ve bistveno več kot nekdo, ki bo vzel v 
roke le njeno vlogo in CV,« pojasnjuje 
Pustova. Irenina naloga je, da vsak raz-
pis sama pri sebi realno presodi, ali išče 
tisto, kar lahko dobi.
Zgodbo bomo spremljali.
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EKIPA, KI  
POMAGA IRENI 
PRI ISKANJU 
SLUŽBE

Strokovnjaki iz 
Atame, agencije 
za zaposlovanje: 
Miha Šket (levo) 
je pregledal 
Irenin  
življenjepis.  
Uršula Pust 
pomaga pri 
pregledovanju 
ponudbe dela. 
Direktor  
Alojz Šket  
(desno) je z 
Ireno opravil 
uvodni pogovor. 

Iskanje službe je 
služba
Strokovnjaki iz Atame opažajo še 
nekaj – spletni portali, ki ogla-
šujejo zaposlitve, so pri ljudeh 
spodbudili lenobo. »Ljudje gredo 
na te strani, vidijo oglase, ki so 
jim všeč, pritisnejo tri gumbe 
in se že prijavijo na tri oglase. 
Potem pa so razočarani, ker niti 
odgovora ne dobijo, poslali pa so 
300 prošenj. Velikokrat se zgodi, 
da iskalci dela sploh ne vedo, na 
kaj se prijavljajo, saj se odzivajo 
na vse, kar vidijo. To se največkrat 
poskuša pri administraciji. Ko se 
objavi oglas, se nanj prijavijo vsi 
administratorji, ekonomski tehni-
ki, diplomirani ekonomisti, magi-
stri ekonomije, trgovci, poslovod-
je, vsi družboslovci. Oglas v treh 
dneh umaknejo, saj dobijo po 
100 prijav na dan. Od prijavljenih 
pa sta primerna le dva odstotka. 
Ljudje namreč sploh ne prebere-
jo, kakšne so zahteve delodajal-
ca,« opaža Uršula Pust.


