SAJAM POSLOVA
27.10.2017., Hotel Panonija, Sisak
27. listopada 2017. u Hotelu Panonija održan je deveti Sajam poslova u organizaciji Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje – Područnog ureda Sisak. I ove godine, kao i svih dosadašnjih godina, posjećenost Sajma je bila
izuzetno dobra. Svrha Sajma je bila pružiti poslovnu priliku posloprimcima i poslodavcima i omogućiti im
neposredni kontakt i razmjenu značajnih informacija radi zapošljavanja. Sajam je također mjesto korisnih
susreta ostalih dionika na tržištu rada : predstavnika jedinica lokalne samouprave radi poticanja razvoja i
unaprjeđivanja uvjeta u lokalnim sredinama za efikasnije i brže zapošljavanje i istovremeno zadovoljavanje
potreba gospodarstvenika na lokalnoj razini uz primjenu nacionalnih poticajnih mjera za zapošljavanje,
omogućuje suradničko i partnersko povezivanje predstavnika gospodarskih i obrtničkih komorskih sustava sa
sustavom za zapošljavanje, pruža priliku lokalnom srednjoškolskom sustavu prezentirati obrazovne programe
zainteresiranoj školskoj mladeži, animira dugotrajno nezaposlene na aktivno sudjelovanje u cjeloživotnom
učenju, potiče aktivaciju civilnog društva i omogućuje predstavljanje aktualnosti na tržištu rada medijima u
cilju transparentnosti i dostupnosti informacija.
Ovogodišnji Sajam poslova organiziran je pod pokroviteljstvom Županije sisačko - moslavačke i u partnerstvu
s Gradom Siskom, gradovima i općinama na području PU Sisak, Hrvatskom gospodarskom komorom Županijskom komorom Sisak, Hrvatskom obrtničkom komorom -Obrtničkom komorom Sisačko moslavačke
županije, razvojnom agencijom SIMORA, Gradskim tržnicama Sisak i Domom kulture“ Kristalna kocka
vedrine“. Medijski pokrovitelji su bili Novi Sisački tjednik, Radio Quirinus, Radio Sisak i Radio Banovina.
Sajmu su se prigodnim i poticajnim riječima obratili g.Ivan Celjak, zamjenik Župana Sisačko moslavačke
županije, g.Marko Krička, zamjenik Gradonačelnice Grada Siska, g.Boris Mesarić, predsjednik Hrvatske
gospodarske komore - Županijske komore Sisak i gđa Gordana Šegović, predstojnica Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje - Područnog ureda Sisak. Skupu su također nazočili gđa Ivanka Roksandić, predsjednica
Županijske skupštine Sisačko moslavačke županije i g. Željko Đermanović, potpredsjednik Gradskog vijeća
Grada Siska.

Ovogodišnju manifestaciju poslova tijekom dana posjetilo je oko 1500 posjetitelja, 89 zainteresiranih izlagača
predstavilo je svoje djelatnosti, proizvode i usluge na promidžbenim štandovima, od toga 57 poslodavaca, 8
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, 13 srednjih škola i 11 udruga. Osim aktivnosti na Sajmu,
posredovanje pri zapošljavanju za trenutna i buduća slobodna radna mjesta je kontinuirana, temeljna
aktivnost savjetnika za zapošljavanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u sinergiji s ostalim stručnim
djelatnicima u područnom uredu (službom za profesionalno usmjeravanje, službom za pravne i opće poslove,
službom za provedbu poticajnih mjera za zapošljavanje, odjelom za izradu i provedbu projekata EU,
statističko-analitičkom službom, računovodstvom).

Također je organizirana Radionica s interesantnom temom za poslodavce: Osposobljavanje na radnom
mjestu gdje su poslodavci mogli čuti detaljnije o primjeni ove poticajne mjere za zapošljavanje. Cilj ove mjere
je osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje poslova
određenog radnog mjesta s ishodom potvrde poslodavca odnosno stjecanjem javne isprave o
osposobljenosti.

Na radionici o mogućnostima sezonskog zapošljavanja sudjelovalo je 11 poslodavaca koji zapošljavaju
sezonske radnike u turizmu i ugostiteljstvu: Hoteli Cavtat d.d., Istarski supermarketi d.o.o., Istraturist Umag,
Liburnia riviera hoteli d.d., Plava laguna d.d., Riječki uslužni servis d.o.o., Sunce koncern d.d., Svpetrvs hoteli
d.d., Tommy d.o.o., Ugostiteljski obrt Feral i Uragan servis d.o.o. Poslodavci su prikupili 165 životopisa od
zainteresiranih nezaposlenih osoba – potencijalnih zaposlenika.

Na Sajmu je ove godine održana i radionica o samozapošljavanju, dvadesetak nezaposlenih osoba aktivno
je sudjelovalo u radu jer je prezentirano mnoštvo praktičnih i konkretnih informacija korisnih za početne
korake u poduzetništvu.

Okrugli stol“ Strukovno obrazovanje - kako uskladiti ponudu i potražnju za radnicima strukovnih zanimanja“
okupio je predstavnike poslodavaca, strukovnih škola, osnovnih škola, fakulteta, ustanova za obrazovanje,
gospodarske i obrtničke komore i predstavnici Sisačko moslavačke županije. Predstavljene su prezentacije o
izazovima u strukovnom obrazovanju, razlozima neatraktivnosti određenih zanimanja, problemima s kojima
se susreću obrtnici, potrebi snažnije promidžbe strukovnog obrazovanja, upisnim kvotama i bodovnim
pragovima, prednostima upisa u jedinstvenom modelu obrazovanja, problemima u praktičnom dijelu nastave
i ostalim značajnim pitanjima vezanim za strukovno obrazovanje. Predstavljeni su rezultati projekta Učini
obr(A)t i naglašena promotivna važnost poduzetničke kulture. Na Okruglom stolu su predstavljene aktivnosti
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područnog ureda Sisak u profesionalnom usmjeravanju učenika i
obrazovanja odraslih. Zaključci Okruglog stola idu u prilog nastavljanju i daljnjem razvijanju suradnje javnog,
privatnog i obrazovnog sektora radi povećanja interesa za upis u obrtnička zvanja.

