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NÁRODNÁ
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Programové vyhlásenie vlády SR
Národný program reforiem SR
Národný strategický referenčný rámec
Program stability SR na roky 2013 - 2016
Zákonník práce
Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Zákon č. 561/2007 Z.z. o investičnej pomoci

MEDZINÁRODNÁ
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TRIPARTITNÁ A ODBORNÁ PODPORA
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►
►
►
►
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Rozhodnutie Rady EÚ o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov
Európska sociálna charta
Lisabonská stratégia
Stratégia Európa 2020
Iniciatíva Európskej komisie Príležitosti pre mladých
Oznámenie Európskej komisie „Dostať mladých do zamestnania“
Odporúčania Rady EÚ o zavedení systému záruk pre mladých
Dohovor MOP o bezplatnom poskytovaní aktuálnych informácií o trhu práce

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Republiková únia zamestnávateľov
Konfederácia odborových zväzov SR
štátna správa
Združenie miest a obcí Slovenska
zamestnávatelia
skúsení odborníci z úradov PSVR, rezortu školstva, vedecko-výskumných inštitúcií
personalisti, pedagógovia, lekári, psychológovia, výchovní poradcovia

METODICKÁ POMOC
REALIZAČNÝ TÍM
TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29
P.O.Box 133
844 07 BRATISLAVA
www.trexima.sk

SPRIEVODCA TRHOM PRÁCE PRE ZAMESTNÁVATEĽOV

Bezplatné ONLINE vyhľadávanie
uchádzačov o prácu
šitých na mieru

Bezplatná ONLINE inzercia
voľných pracovných miest

Bezplatná ONLINE práca
so sprístupnenými profilmi
uchádzačov o prácu

Tel.: 02/333 222 09
Fax: 02/333 222 55
e-mail: projekt@istp.sk
www.istp.sk

Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny
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ČO JE ISTP?
► moderný celoslovenský internetový systém na zvyšovanie efektívnosti služieb zamestnanosti
pri sprostredkovaní zamestnania, vyhľadávaní a ponuke voľných pracovných miest,
vyhľadávaní vhodných zamestnancov pre zamestnávateľov
► systém prepojenia požiadaviek trhu práce s osobnými predpokladmi jednotlivcov
pri hľadaní optimálneho pracovného uplatnenia
► prepojenie analýzy individuálneho pracovného potenciálu nezamestnaných osôb
s ponukou voľných pracovných miest a požiadavkami zamestnávateľov
► integrita relevantných, overených a aktuálnych informácií na jednom mieste
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► bezplatná inzercia voľných pracovných miest
► on-line práca s osobnými profilmi uchádzačov o prácu
► databáza disponibilných uchádzačov s krátkou dobou evidencie
v databáze nezamestnaných osôb s vyššou perspektívou uplatniteľnosti na trhu
práce
► vyhľadávanie vhodných uchádzačov o prácu podľa požiadaviek zamestnávateľa
► prehľad uchádzačov s najlepšími predpokladmi na výkon zamestnania podľa
zadaných požiadaviek
► elektronické notifikácie
► zverejnenie a propagácia loga v databáze spolupracujúcich zamestnávateľov
► možnosť využiť automatický export voľných pracovných miest zo stránok alebo
systémov zamestnávateľa
► regionálne rozmiestnenie odborníkov na úradoch PSVR určených na komunikáciu
a služby pre zamestnávateľov

CIEĽOVÉ SKUPINY
►
►
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zamestnávatelia
uchádzači o prácu
ďalší občania na trhu práce (napr. zamestnaní, dobrovoľne nezamestnaní a pod.)
zamestnanci úradov PSVR
žiaci, študenti, výchovní poradcovia, rodičia

VÝHODY PRE VÁS
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www.istp.sk

JEDNODUCHÝ POSTUP
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BEZPLATNÁ
REGISTRÁCIA
www.istp.sk

ONLINE
VLOŽENIE
PONUKY
PRÁCE
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ONLINE
HĽADANIE
UCHÁDZAČOV
ŠITÝCH NA
MIERU
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ONLINE
SPRÁVA
UCHÁDZAČOV,
KONTAKTOV,
ADRIES

