DOBRE PRAKSE S PODROČJA DRUŽBENE ODGOVORNOSTI

Ime podjetja: e-Študentski Servis, ŠS d.o.o., Slovenska cesta 40, 1000 Ljubljana
Ime projekta: Slovenske »Moje izkušnje«

Na kratko o podjetju:
e-Študentski Servis je največja agencija za posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in
študentom. Naše delo temelji na sodobnih tržnih načelih in strokovnosti. Nenehno si
prizadevamo za uvajanje novih storitev. Smo mlad in prilagodljiv kolektiv, nudimo hitre in
prijazne rešitve ter uspešno svetujemo o dijaškem in študentskem delu. Prizadevamo si, da
naši člani (študenti in dijaki) ter podjetja pri nas dobijo najhitrejšo in kakovostno storitev.
Naša razvejana mreža poslovalnic in internetne (e) rešitve, ki jih nudimo, omogoča hiter
servis in odziv na želje naših strank.

Vzrok / pobuda za projekt:
»Moje izkušnje« so potrdilo o opravljenih izkušnjah, pridobljenih preko študentskega dela
tekom študija. Storitev prinaša kvaliteten informativen pregled delovnih aktivnosti tekom
opravljanja študentskega/dijaškega dela. Mladi si lahko potrdilo »Moje izkušnje« shranijo v
PDF dokument ali ga natisnejo in ga predložijo kot dokazilo potencialnemu delodajalcu ter si
tako povečajo možnosti zaposlitve.
»Moje izkušnje« je storitev dostopna za člane in bivše člane e-Študentskega Servisa v
osebnem servisu na www.studentski-servis.com. Pripravljena je z razlogom, da se mladim
sproti in enostavno beležijo znanja in spretnosti, ki so jih pridobili s študentskim delom.
Do izpisa »Moje izkušnje« lahko dostopajo vsi mladi, ki so kadarkoli delali preko napotnice
pri e-Študentskem Servisu - tudi po tem, ko so izgubili status študenta. Dostopni so podatki
za delo od leta 2005 naprej.
Sistem »Moje izkušnje« vključuje podatke o opravljenem študentskem delu, in sicer o vrsti
dela, delodajalcu, številu opravljenih ur, o pridobljeni osnovni kompetenci ter dodatnih
kompetencah, ki jih je študent z delom pridobil.
Projekt je nastal v sodelovanju z Zavodom Nefiks ter je odziv na potrebo naših strank, mladih
ter podjetij, ki se srečujejo z spremenjeno situacijo na trgu dela in spremenjenimi
gospodarskimi razmerami.
Od leta 2008 dalje beležimo več kot polovičen padec prostih del na področju ponudbe
začasnih in občasnih del za dijake in študente. Posledično na vsako začasno delo kandidira
veliko dijakov in študentov, zato je tudi za pridobitev študentskega dela vedno bolj
pomembna dobra predstavitev formalnega in neformalnega znanja. Delodajalcem smo z
»Mojimi izkušnjami« ponudili orodje za lažje kadrovanje, s katerim imajo pregled nad vsemi

opravljenimi deli, številom ur ter pridobljenimi znanji, veščinami, kompetencami, ki so jih
mladi pridobili na neformalni način z opravljanjem začasnih in občasnih del.
Kako je potekal projekt (časovno, vsebinsko, finančno, kadrovsko…):
Celoten projekt, od ideje do izvedbe, je trajal približno dve leti. Uporabnikom je bil na voljo
jeseni 2012.
Največji izziv je bila postavitev kompetenc, saj v Sloveniji trenutno še ne obstaja sistem, ki bi
povezoval poklic oz. opravljanja določenega dela z naborom kompetenc.
Pri oblikovanju sistema kompetenc so sodelovali strokovnjaki Zavoda Nefiks ter zaposleni na
e-Študentskem Servisu, skupaj 7 oseb, poleg tega pa še skupina programerjev.
Zaradi povezovanja različnih baz podatkov je bil projekt informacijsko zahteven, zato že od
začetka projekta sodelovala tudi skupina programerjev.
Poslovni rezultat:
Moje izkušnje so trenutno na voljo med 135.000 in 140.000 mladim v Sloveniji.
Zakaj je ta praksa družbeno odgovorna?
Projekt je družbeno odgovoren, ker med mladimi dviga zavest o pomenu pridobivanja
neformalno pridobljenega znanja. »Moje izkušnje« so orodje, ki je mladi osebi v pomoč pri
izgradnji karierne poti ter spremljanju razvoja kompetenc pridobljenih z začasnim delom. Na
takšen način mladim olajšamo prehod v prvo zaposlitev, podjetjem pa olajšamo izbor
najboljših kadrov za njihovo delovno mesto.

Kako naprej?
»Moje izkušnje« bomo nadgrajevali tudi v prihodnje, predvsem v smeri še večje uporabnosti
za mlade in delodajalce ter z nadgradnjo sistema kompetenc. Hkrati pa bomo se trudili za še
večjo prepoznavnost sistema, saj lahko s tem še več mladim olajšamo iskanje dela ter prehod
v prvo zaposlitev.
Kontaktna oseba za več informacij o projektu:
Katarina Bremec Slanič, kadrovnik@studentski-servis.com, tel.: 01/7298-361
Vesna Miloševič, izkusnje@studentski-servis.com

