D.  VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA A AGENTI

Aktuálne voľné pracovné miesta na trhu práce možno v ISTP vyhľadávať na domovskej stránke (hlavný
banner – položka „Hľadáte prácu?“). V prvej rolovacej lište vyberie používateľ konkrétne zamestnanie alebo
pracovnú oblasť a v druhej miesto výkonu práce (kraj, okres SR alebo krajinu), v ktorej chce vyhľadať voľné
pracovné miesta. Následne potvrdí výber kliknutím na oranžové tlačidlo (lupu).

Rovnako na úvodnej stránke sa po kliknutí na tlačidlo „Voľné pracovné miesta“
na modrej lište zobrazí aktuálna ponuka z databáz úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny, Európskych služieb zamestnanosti a pracovných portálov. Pri každom
voľnom pracovnom mieste sa zobrazuje jeho názov, zamestnávateľ, miesto
výkonu práce, dátum zverejnenia ponuky a zdroj (databáza).
V ľavej časti stránky sú používateľovi k dispozícii položky umožňujúce vyhľadávať
voľné pracovné miesta podľa špecifických kritérií:
►
►
►
►
►

Fulltextový vyhľadávač
Pracovná oblasť alebo zamestnanie
Miesto výkonu práce
Požadované vzdelanie
Zdroj databázy voľných pracovných miest

www.istp.sk

18

Po výbere voľného pracovného miesta sa zobrazia požadované informácie (základné údaje,
požiadavky na zamestnanca, údaje o zamestnávateľovi a pod.). Pri každom inzerovanom
voľnom pracovnom mieste sa zobrazujú nasledovné položky:
► „Tlačiť“ – možnosť vytlačiť si ponuku práce.
► „Poslať priateľovi“ – možnosť upozorniť známych na inzerované voľné pracovné miesto.
► „Poslať životopis“ – možnosť osloviť inzerujúceho zamestnávateľa prostredníctvom
životopisu (aktívne v prípade, ak inzerujúca spoločnosť uviedla e-mail).
► „Pridať medzi ponuky práce“ – možnosť pre registrovaného používateľa uložiť a evidovať
vybrané voľné pracovné miesto v položke „Ponuky práce“.

Agenti

----XXX----

Funkcia „Agenti“ umožňuje automatické zasielanie informácií o vhodných
pracovných ponukách na určený e-mail. Nového agenta možno vytvoriť kliknutím
na tlačidlo „Vytvoriť agenta“. Na vytvorenie agenta používateľ špecifikuje
rôzne kritériá. Povinné položky sú: e-mail, názov agenta a pracovná oblasť
alebo zamestnanie. Agenta možno vytvoriť aj na základe údajov vyplnených
v osobnom profile prostredníctvom tlačidla „Načítať z profilu“.
Po vyplnení údajov o agentoch sa zobrazuje ich prehľad. Platnosť vytvoreného
agenta je časovo ohraničená na dva mesiace. Tri dni pred vypršaním platnosti
agenta systém automaticky e-mailom upozorní používateľa. Stavy (aktívny/
neaktívny) možno kedykoľvek meniť kliknutím na „Stav“. Jednotlivých agentov
je možné odstrániť kliknutím na „krížik“ alebo upraviť kliknutím na „ceruzku“.
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