


Dobrodošli na On-line kariernem sejmu, kjer bomo ponovno združili prednosti tehnologije, 
inovativnost, prijazno uporabniško izkušnjo in diskretnost. 

S prvim on-line kariernim sejmom, ki smo ga prvič v Sloveniji organizirali  14. marca 2019, smo 
potrdili, da je slovenski prostor zrel za nove in učinkovite kanale iskanja novih sodelavcev. Odlično 
je bil sprejet tako med podjetji, kot tudi med iskalci, predvsem pa tudi partnerji sejma, s katerim 
smo potrdili, da je sejem pravi odgovor na izzive Industrije 4.0. Na kadrovski zemljevid Slovenije smo 
postavili novodoben in učinkovit digitalni kanal za komuniciranje in nagovarjanje potencialnih 
kandidatov - predvsem že zaposlenih, prikritih oz. pasivnih, a hkrati budnih iskalcev, ki so odprti za 
novo (boljšo) karierno priložnost. 

Delodajalcem je prvi on-line karierni sejem na enem mestu ponudil edinstveno priložnost: nagovoriti 
širok krog pravih ljudi in vzpostaviti prve konkretne interakcije z motiviranimi in usposobljenimi 
iskalci, katere je zelo težko najti na klasičnih tovrstnih sejmih. Hkrati pa je ponudil nov in cenovno 
dostopnejši kanal za utrjevanje blagovne znamke delodajalca (Employer Branding) in obenem 
omogočal  direktno komunikacijo z najbolj zahtevnimi iskalci zaposlitve (tudi z visoko specializiranim 
deficitarnim kadrom).

Vabimo vas, da se nam iz udobja svoje pisarne pridružite na on-line kariernem sejmu, ki tako v tujini 
(ZDA,  Velika Britanija, Španija, Francija, ... ) kakor v Sloveniji potrjuje, da postaja edinstvena pot 
do najzahtevnejših profilov. 

Dobrošli na ON-LINE kariernem sejmu 2020

Prihodnost je tu!

Iz udobja pisarne si utrite nove poti do najboljših potencialnih sodelavcev.



Na kariernem portalu Optius.com ponujamo vrhunske rešitve na področju iskanja novih sodelavcev. 
Sledimo spremembam na trgu dela in novim trendom, zato smo z januarjem 2019 nadgradili 
mojazaposlitev.si in lansirali karierni portal z imenom Optius.com. 

Karierni portal Optius.com uporabnikom omogoča vrsto novih funkcionalnosti in boljšo uporabniško 
izkušnjo. Strokovna ekipa in optimalna predanost delu ostajajo. Kakovost in hitra odzivnost pa sta 
ključni vodili tudi v prihodnje. 

S srcem še naprej delamo za vas in optimistično že 10. leto stopamo naprej ter s ponosom ostajamo 
vaš partner na poti do odličnih sodelavcev.

Saša Boštjančič, univ. dipl. soc. del.
Direktorica

ORGANIZATOR SEJMA 
 
mojazaposlitev.si = OPTIUS.COM

Vabljeni, da se kot ugleden delodajalec na on-line sejmu predstavite tudi vi.

Prijave delodajalcev na sejem sprejemamo do vključno 30. novembra 2019.

Online karierni sejem svoja virtualna vrata ponovno odpira januarja 2020. Potekal 
bo od srede, 22. januarja, do vključno nedelje, 26. januarja 2020. 

ON-LINE karierni sejem, januar 2020

Med 10:00 in 20:00 uro

2 DNI
V ŽIVO 3 dni za prijavo na  

prosta delovna mesta ali vpis v bazo  
življenjepisov delodajalca.

PLUS



Prvi On-line karierni sejem v številkah, marec 2019

ZDA, Nemčija,  
Švica, Hrvaška, 
Avstrija, BIH,  
Srbija, Italija in 
Španija

Struktura glede na spol:

54%
ISKALCEV
ZAPOSLITVE

27
DELODAJALCEV

8.709
KLIKOV
V ČASU SEJMA

46%
ISKALK
ZAPOSLITVE

Obisk preko naprav: Starostna struktura:

Struktura obiskovalcev po državah:

96% 4%

54 %  
Pametni 
telefon

4%  
Tablica

42 %  
Računalnik

49%

27%

18%

6%

25 - 44 let

18 - 24 let

45 - 64 let

nad 65 let

5.429
UNIKATNIH
OBISKOVALCEV
NA DAN SEJMA

1047
ODDANIH CV-jev
V BAZO

543
PRIJAV
NA DELOVNA MESTA

obiskovalcev  
iz Slovenije



On-line karierni sejem je enostavna in uporabniku prijazna aplikacija, ki v slovenskem in angleškem 
jeziku omogoča hitro povezljivost z iskalci zaposlitve od kjerkoli.

On-line sejem - prava rešitev za vaše podjetje

Kratek utrinek s sejma, si lahko ogledate s klikom na VIDEO.

Primer razstavnega prostora

O PODJETJU

RAZGOVOR

SPOROČILA

DRUŽABNA OMREŽJA

DELOVNA MESTA POŠLJITE SVOJ CV

https://www.youtube.com/watch?v=260oyLc00jA&feature=youtu.be


On-line karierni sejem poteka podobno kot tradicionalni zaposlitveni sejem, s tem da delodajalci 
svoje podjetje in prosta delovna mesta predstavijo na spletu v za to posebej narejeni aplikaciji.  

Iskalci in predstavniki podjetja (direktorji, kadroviki in ostali strokovnjaki) se preko enostavnih 
spletnih orodij te aplikacije neposredno povežejo in komunicirajo v popolni zasebnosti. Pogovori 
potekajo preko preprostega klepetalnika ali video pogovora.

Kako poteka sejem?

Tovrstni karierni sejmi so priljubljena in pogosta oblika iskanja novih sodelavcev v razvitem svetu. 
Odmev v medijih o prvem on-line kariernem sejmu v Sloveniji si lahko ogledate na MEDIJI O SEJMU.

Razstavljalci preteklega leta

https://www.optius.com/prvi-slovenski-on-line-karierni-sejem/mediji-o-sejmu/


Ključne prednosti sejma

PRIHRANEK ČASA
 
Do virtualnega sejma dostopate kar iz vašega delovnega mesta, preko 
računalnika, tablice ali pametnega telefona.

NIŽJI STROŠKI  
 
Enkratni strošek razstavnega mesta. Ostalih stroškov ni: prevozi na lokacijo, 
izostanek iz pisarne večih sodelavcev, tisk promocijskega in ostalega 
materiala, …

2 DNI UČINKOVITE KOMUNIKACIJE 
 
2 dni sejma V ŽIVO, kjer boste lahko tudi sami iskali med kandidati in jih 
nagovarjali. Še dodatne 3 dni pa se bodo kandidati lahko vpisovali v vašo 
bazo.

Edinstveni prednosti on-line kariernega sejma sta dostopnost od kjerkoli ter anonimnost, kar 
privabi številne zanimive in ustrezne, tudi že zaposlene ljudi, ki iščejo boljše karierne priložnosti. 
Ne smemo pa zanemariti tudi dejstva, da je izvedba sejma cenovno prijazna, saj odpadejo potni 
stroški, dnevnice, tisk promocijskega materiala in izostanek iz pisarne tudi dan pred odprtjem sejma 
(ureditev stojnice). 

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA in UTRJEVANJE UGLEDA PODJETJA (Employer Branding)

Podjetje lahko sodeluje z do 10 uporabniškimi računi, kar pomeni, da lahko informacije iskalcem 
podajajo ključni zaposleni (npr. HR strokovnjaki iz podjetja, vodje oddelkov, …), ki so najbolj 
kompetentni pri podajanju ustreznih informacij potencialnim kandidatom, hkrati pa najboljši 
ambasadorji delodajalca. 

Na sejmu boste imeli idealno priložnost, da vašo blagovno znamko pozicionirate višje in jo 
obsežneje predstavite. Ponujamo vam tudi možnost izvedbe webinarja. Sam sejem pa oglašujemo 
z obsežno marketinško kampanjo, kar dodatno vpliva na prepoznavnost sejma in vašega podjetja, 
kot razstavljavca.

DVOJEZIČNOST

Uporaba platforme v angleškem in slovenskem jeziku, kar privabi tudi potencialne kandidate iz 
tujine ter Slovence, ki živijo in delajo v tujini.

USTREZNI KANDIDATI 
 
Anonimnost sejma, privabi številne že zaposlene kandidate, ki iščejo boljše 
karierne priložnosti, delodajalcem omogoča direkten nagovor in povabilo k 
sodelovanju.



PONUDBA  
za zakup virtualnega razstavnega prostora od 22. - 26. 1. 2020

PAKET ON-OPTI
• Najem virtualnega razstavnega prostora
• IT podpora pri implementaciji aplikacije na vaše IT okolje
• Podpora pri vzpostavitvi razstavnega prostora
• 10 uporabniških računov za vaše razstavno mesto
• Objava neomejenega števila vaših kadrovskih potreb
• Objavo promocijskega brezplačnega oglasa z vsemi vašimi 

aktualnimi prostimi delovnimi mesti na zaposlitvenem portalu 
OPTIUS v januarju 2020

• Podrobna predstavitev vašega podjetja na spletnem mestu: 
sejem.optius.com 

• Intenzivna promocija kariernega sejma preko spletnih in ostalih 
medijev (TV, radio, družbenih omrežij, tisk, ...).

2.690 €

PAKET ON-OPTI+
• vsebina ON-OPTI paket
+    Webinar (spletno predavanje)

PAKET ON-PRO
• vsebina ON-OPTI paket
+    Razstavno mesto prilagojeno po vašem CGP-ju, ki vsebuje vašo
      videopredstavitev

PAKET ON-PRO+
• vsebina ON-OPTI paket
+    Webinar (spletno predavanje)
+    Razstavno mesto prilagojeno po vašem CGP-ju, ki vsebuje vašo
      videopredstavitev

3.090 €

3.390 €

3.790 €

*Cene brez DDV

V kolikor je vaše podjetje partner ZDS, GZS ali Združenja Manager vam omogočamo dodatni 5 % 
popust.

Sejem se plača v dveh obrokih, ob podpisu pogodbe  
in po zaključku sejma.
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Razstavljalci o ON-LINE sejmu:

"ADACTA je pristopila k on-line kariernemu sejmu, ker smo ga prepoznali kot nov inovativni način 
kadrovanja v Sloveniji. Priprava in sodelovanje na online kariernem sejmu ne zahteva več časa in 
finančnega vložka kot že ostali ustaljeni načini kadrovanja. ADACTA je z orodjem in rezultati sejma 
zadovoljna: na tem sejmu smo vzpostavili stik s številnimi potencialnimi zaposlenimi, dva od njih 
sta že postala naša nova sodelavca. Investicija v sejem se nam je tako več kot povrnila."
Valerija Marenče, HR Regional Manager, ADACTA d.o.o.

 
"Zagotovo je to dober način iskanja sodelavcev za deficitarne poklice, kjer so kandidati v 
večini primerov zaposleni in tudi ne nujno aktivni iskalci zaposlitve. Ta način predstavitve 
prostih delovnih mest omogoča, da se s ponudbo seznanijo hitro, kjerkoli že so in da na kratko 
pokramljajo z delodajalcem. Dobra ideja, ki kljub porodnim krčom, dosti obeta. Drugo leto se 
vidimo spet."
Urška Jereb, Vodja kadrov, pravnih in splošnih zadev, Gostol-Gopan d.o.o.

 
"Za sodelovanje na kariernem sejmu smo se odločili, ker predstavlja enostavno direktno interakcijo 
z iskalci zaposlitve. Komunikacija je zaradi klepetalnika hitra, s katero lahko razstavljavci 
pospešimo odgovarjanje na zastavljena vprašanja. Platforma je v času sejma delovala brezhibno, 
prav tako tudi preko mobilnega telefona. Sama zasnova stojnice in njeno urejanje je za 
uporabnika enostavno, hitro in pregledno."
Polona Zakrajšek, Mercator d.d.

"Gre za nov pristop pri zaposlovanju kadrov, na katerem smo imeli priložnost spoznati kar nekaj 
obetavnih kandidatov. Tudi v prihodnje se bomo udeleževali virtualnih zaposlitvenih sejmov, saj 
je tako hitreje in enostavneje priti v stik s kandidati za prosta delovna mesta, kar je v današnjem 
času pomembna prednost, predvsem pri komuniciranju z mlajšimi generacijami."
Barbara Mladovan, HRD, Gorenje, d.d.

KONTAKT

Več o ponudbi in ostalih novostih na sejmu vam z veseljem 
predstavimo na krajšem sestanku v živo oziroma preko video 
klica.

Na voljo smo vam na: sejem@optius.com ali 01 81 00 202. 

https://www.optius.com/prvi-slovenski-on-line-karierni-sejem/razstavljalci/

