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www.e-usmjeravanje.hrŽeliš nastaviti 
obrazovanje ili 
je sada vrijeme
za prvi posao?
Neovisno o tome zanima li te nasta-
vak obrazovanja ili se spremaš za 
traženje prvog pravog posla, mi ti 
možemo pomoći u tome.

Na našem novom portalu e–Usmjeravanje možeš 
pronaći informacije, savjete i upute koje će ti pomoći 
u odluci o prvim koracima u tvojoj karijeri. Sve infor-
macije koje ti mogu koristiti u planiranju karijere po 
prvi put su predstavljene na jednom mjestu, pa je i 
pristup njima puno lakši.

Kako bismo ti olakšali snalaženje na portalu i omo-
gućili izravan pristup informacijama koje su ti 
potrebne, razvili smo Kompas karijere. Kompas 
karijere te usmjerava do informacija, uputa i alata 
koji su najkorisniji za tebe.

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Radnička cesta 1
10 000 Zagreb, Hrvatska
TEL: +385 1 6126 000
FAX: +385 1 6126 036
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Portal e–Usmjeravanje nastao je u sklopu 
projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga 
klijentima“ kojeg je provodio WYG International 
Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting 
GmbH. Projekt je sunancirala Europska unija iz 
Europskog socijalnog fonda.

 

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost 
konzorcija koji predvodi tvrtka WYG International Ltd. 

VAŠ VODIČ KROZ KARIJERU
Europska unija
Ulaganje u budućnost
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Zanima te nastavak obrazovanja?

Tražiš informacije o daljnjem obrazovanju? 
Na portalu se nalaze informacije o stipendijama,mo-
gućnostima studiranja u zemljama Europske unije, 
studentskim razmjenama ili nastavku studija u 
inozemstvu.

Želiš li znati koja su zanimanja
najprikladnija za tebe? 
Ispuni upitnike samoprocjene 
i saznaj

Kako bismo ti pomogli u nastavku karijere, portal
e–Usmjeravanje nudi nekoliko različitih upitnika 
samoprocjene koje možeš ispuniti online.

Rezultati koje ćeš dobiti ispunjavanjem ovih upitni-
ka pomoći će ti u odabiru zanimanja koja su u skladu 
s tvojim kompetencijama, interesima i vrijednosti-
ma te ćeš otkriti posjeduješ li vještine koje poslodav-
ci traže.

Pregledaj našu bazu s više od 250 
opisa zanimanja

Na portalu e–Usmjeravanje možeš pronaći detalj-
ne opise više od 250 različitih zanimanja, uključujući 
informacije o tome kako određeni posao izgleda u 
praksi te koje obrazovanje i vještine iziskuje.
 

Tražiš posao?

Na našem portalu možeš pronaći i informacije o 
tržištu rada, slobodnim radnim mjestima i najtraže-
nijim poslovima u Hrvatskoj te informacije o moguć-
nostima zapošljavanja u Europskoj uniji.

Također, putem portala usmjeravamo i nudimo 
savjete o učinkovitim načinima/metodama traženja 
posla, sastavljanju i unaprjeđivanju životopisa, 
pisanju molbi i pripremi za razgovor za posao. Na 
portalu su dostupne informacije o radionicama koje 
su korisne u pripremi za tržište rada.

Osim toga, portal e–Usmjeravanje pruža informaci-
je koje ti mogu pomoći ako razmišljaš o tome da 
postaneš poduzetnik – kako pokrenuti i voditi svoj 
posao, gdje potražiti pomoć i dobiti informacije, 
posebno one o otvaranju vlastite tvrtke. 

Nemaš radnog iskustva?

Program Europske unije Garancija za mlade pruža 
potporu zapošljavanju mladih bez radnog iskustva. 
U Republici Hrvatskoj se paket aktivnosti/mjera 
Garancija za mlade primjenjuje na sve osobe mlađe od 
30 godina, a nastoji ih se što brže aktivirati na tržištu 
rada nudeći im ponudu za posao, naukovanje, vježbe-
ništvo ili nastavak obrazovanja. Više informacija 
možeš pronaći na portalu e–Usmjeravanje.

Također nudimo informacije o mogućnostima rada 
i volontiranja tijekom studija, kao dobrim prilikama 
za stjecanje radnog iskustva i pripremu za tržište 
rada.

Posjeti portal 
e–Usmjeravanje – 
pronađi svoje 
mjesto na tržištu rada 
i povećaj si šanse za 
uspješnu karijeru

Ako već znaš koju karijeru želiš, ovdje možeš prona-
ći informacije koje će ti pomoći dobiti jasniju sliku 
o samom poslu. Međutim, ako još razmišljaš koji bi 
bio ispravan sljedeći korak u tvojoj karijeri, opisi 
zanimanja će ti pomoći u odabiru zanimanja koje bi 
bilo prikladno tvojim interesima i kompetencijama.


