Amennyiben a SZK Foglalkoztatásügyi Hivatalától (Hivatal) visszakapott, az Ön szabad munkahelyről szóló
bejelentésének (PDM-1) átvételéről szóló igazolás dátumától számított három hónap múlva sem választott
munkavállalót a szabad munkahelyre, a Hivatalnál megrendelheti a HIRDETÉS MEGISMÉTLÉSÉT vagy a HIVATAL
NYILVÁNTARTÁSAIBAN SZEREPLŐ JELÖLTEK KÖZVETÍTÉSÉT ugyanazon vagy módosított munkavállalási feltételek
szerint. Amennyiben a hirdetés megjelentetésének ideje és a jelöltek kiválasztásának ideje alatt megállapítja, hogy
megváltoztak a körülmények, és emiatt mégsem tud senkit foglalkoztatni, ezt is jelezheti nekünk e nyomtatvány
segítségével. Az Ön szabad munkahelyéről szóló hirdetést hatályon kívül helyezzük.
Kérjük, a nyomtatványt saját követelményeivel és elvárásaival összhangban töltse ki.
Segítségért hívja az Ügyfélszolgálati Központ ingyenesen hívható telefonszámát 080 20 55.

Szlovén Köztársaság
Foglalakoztatásügyi Hivatal

A szabad munkahelyről szóló tájékoztatás
megismétlése, módosítása vagy érvénytelenítése
PDM-2

1. Munkáltató megnevezése és címe:

Nyilvántartási szám(kötelező megadni a nyilvántartási
számot, mellyel a Hivatal ellátta az Ön bejelentését,
melyet meg szeretne ismételni, módosítani, vagy
hatályon kívül helyezni)

2.
3. Tájékoztatás szabad munkahelyről

(karikázza be):

I I I I I I I I I I

a) MEGISMÉTELJÜK a szabad munkahely betöltésére vonatkozó tájékoztatást ugyanolyan vagy
módosított feltételekkel.
b) HATÁLYON KÍVÜL HELYEZZÜK a tájékoztatást.
4. Kapcsolattartó személy a munkáltató/ügynökség részéről a Hivatallal való
együttműködéshez:
Családi és utónév
.................................................................................. tel....................................e
-mail cím:.

Az ügynökség megnevezése és címe foglalkoztatás közvetítéséhe

______________________________________________________________________
Csak akkor töltse ki, ha meg szeretné változtatni a foglalkoztatás feltételeit, a
hirdetés módját vagy a jelöltek közvetítésének módját
5.A szabad munkahelyre felveszünk...... munkaválallót (legfeljebb 30)
6.Végzettség

Elvárt végzettség
Végzettség szintje (KLASIUS-SRV) A
Végzettség területe (KLASIUS-P)
A végzettség részletesebb leírása...........
Alternatív végzettség
Végzettség szintje (KLASIUS-SRV)
Végzettség területe (KLASIUS-P)
A végzettség részletesebb leírása...........
Nemzeti szakképesítés (oklevél/bizonyítvány)
7. Munkatapasztalat (karikázza be): a) NEM b) IGEN: évek .............................. hónapok ........
8. Vezetői engedély

(karikázza be): A B C D E F G H/AM C1E A1 A2 B1 C1 D1 BE CE D1E DE

Cégjegyzékszám:

Kód

9. Nyelvtudás elvárt szintje:

Nyelv

Hallás utáni
értés

(adja meg a nyelvet, az egyes rubrikákba pedig az
elvárt szint alapján írja be az értékeket 1-5-ig); 1
Alap, 2 Elégséges, 3 Jó, 4 Nagyon jó, 5 Folyékony

Szövegszerkesztő

1

Magas
szintű
2

Táblázat szerkesztés

1

2

Számítógépes formatervezés

1

2

Adatbázis kezelés

1

2

Programozás

1

2

Számítógépes hálózatok ismerete

1

2

Operációs rendszerek ismerete

1

2

10 Elvárt számítógépes ismeretek :

Alap

Beszéd

Írás

11. Egyéb szükséges ismeretek, kompetenciák ill. a
munkakör betöltéséhez szükséges egyéb feltételek
(részletesebben kifejtheti a nyelvi vagy számítástechnikai
ismeretek szintjével kapcsolatos elvárásait):

12. Szabad munkahely nyilvános közzététele (SZMH (karikázza be ):
a) Szeretnénk, hogy a Hivatal tegye közzé a PDM-et saját d) NEM szeretnénk, hogy a Hivatal
helyiségeiben és honlapjain.
közzétegye PDM-et, mert annak

13. Ha a szabad munkahelyet (PDM) több
hivatalban szeretné megjelentetni, adja
meg, melyekben:

b) Szeretnénk, hogy a Hivatal tegye közzé a PDM-et megjelenéséről saját magunk
saját helyiségeiben és honlapjain, akár a médiában is.
gondoskodunk, méghozzá:
c) Szeretnénk, hogy a Hivatal a PDM-et csak a saját
helyiségeiben tegye közzé. (A szolgáltatás csak a

(nap, hónap, év)

magánszektor munkáltatói számára elérhető.)

14. A jelöltek jelentkezésének határideje (karikázza be vagy írja ide): a) 3 nap b) nap

15. Szeretne jetölteket keresni az EU/EGT/Svájci Államszövetség országaiból?
Ha igen, nevezze meg az országot (Szlovéniát kivéve): ......................
16. A Hivatal az alábbi módon közvetítse a jelölteket (több választ is megjelölhet):
a) A Hivatal nyilvántartásában szereplő jelölteket közvetítse
ki.
b) Közvetítsen a megfelelő jelöltek megtalálása során
az EU/EGT/Svájci Államszövetség tagországaiból.

c) Közvetítsen megfelelő jelölteket az AFP általi nyilvános meghívás érdekében.
Meghívás megnevezése:
d) Más, megegyezés szerint:

Mely országból:
17. Havi bruttó fizetés hozzávetőleg ...................

EUR

A nyomtatványt kitöltő személy aláírása:

Megjelenés dátuma:

Beérkezés dátuma:
(a hivatal tölti ki)

(a hivatal tölti ki)

