INOZEMSTVO

EURES
Europski portal za mobilnost pri
zapošljavanju
Slobodno
kretanje radnika
u 32 europske
države

Više od 850
EURES
savjetnika
dostupnih
svakodnevno

Ukoliko želite
poboljšati svoj
zamolbu i/ili
životopis javite se u
Centar za
informiranje i
savjetovanje o
karijeri!

Centar za informiranje i savjetovanje o

I.
II.

Javljajte se na oglase i natječaje!
Samoinicijativno se javljajte
potencijalnim poslodavcima!
III. Dobro se pripremite za razgovor s
poslodavcem!

karijeri
Ulica A. B. Šimića 1
43 000 Bjelovar
043/639-255
cisok-bjelovar@hzz.hr

www.cisok.hr

OD MJERE DO KARIJERE
PRAVO NA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE
 u roku od 30 dana od
završetka redovnog obrazovanja
 nije uvjetovano prijavom na
HZZ

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

Namijenjene su osobama sa i bez staža osiguranja
prijavljenima u evidenciju nezaposlenih.
PRIJAVA U EVIDENCIJU HZZ-a
Od info-pulta do osobnog savjetnika
 važeća osobna iskaznica i potvrda o boravištu
ukoliko se prijavljujete izvan mjesta prebivališta
 svjedodžba o završenoj školi
ili diploma
(original ili ovjerena kopija)
 podatak o OIB-u

ODREĐIVANJE KARIJERNOG PUTA
Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri
 informiranje i savjetovanje
 upitnici za samoprocjenu kompetencija
 pomoć pri traženju i javljanju na natječaje
 informacije o mjerama aktivne politike
zapošljavanja

POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE
ZA STJECANJE PRVOG RADNOG
ISKUSTVA PRIPRAVNIŠTVO

Sufinanciraju se troškovi rada osobe do 50%
ukupnog troška plaće radnika ili 75% za osobe s
invaliditetom.

(50% plaća HZZ, a 50% poslodavac)

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
ZA RAD BEZ ZASNIVANJA
RADNOG ODNOSA

Nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje
nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su
se obrazovale, prijavljene u evidenciju Zavoda 30
dana.
Nezaposlene osobe koje su u obvezi polagati stručni
ispit.
HZZ plaća: 3.000,00 kn te trošak polaganja
stručnog/majstorskog ispita
Poslodavac - troškovi prijevoza

Namijenjene su isključivo osobama bez staža
osiguranja prijavljenima u evidenciju nezaposlenih.
Realni sektor:
 osobe bez staža osiguranja prijavljene u
evidenciju nezaposlenih
 osobe bez staža osiguranja na poslovima u svojoj
obrazovnoj razini koje nisu bile zaposlene s
redovnom plaćom tijekom prethodnih 6 mjeseci
prijavljene u evidenciju nezaposlenih
50% ukupnog troška plaće, bez gornjeg ograničenja,
prema plaći tog radnog mjesta poslodavca i trošak
prijevoza
Javne službe:
 osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz
područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i
kulture prijavljene u evidenciju nezaposlenih
100% iznosa prema iznosu pripravničke plaće, koja
iznosi 85% plaće radnog mjesta

