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Studio Moderna išče planerja
�� Studio Moderna, za katerega v 21 državah dela okoli pet tisoč zaposlenih, 

išče centralnega planerja. Izbrani kandidat bo sodeloval pri optimizaciji planira-
nja za posamezne izdelke in trge, pomagal bo pri umeščanju izdelkov in skrbi 
za optimalno naročanje ter zagotavljanju načrtovanega povpraševanja. Od kan-
didatov pričakujejo podobne delovne izkušnje, vsaj višjo izobrazbo s področja 
logistike, organizacije ali trženja, prilagodljivost, dobro poznavanje analitičnih 
orodij in IT-pismenost, aktivno znanje angleškega jezika. Ponujajo dinamično 
delovno okolje ter izobraževanja doma in v tujini. Življenjepise v slovenščini 
in angleščini pričakujejo do 8. septembra na elektronskem naslovu: recruit-
ment@studio-moderna.com  D. T. 

[ iZBirAMO SLUŽBO ]Kako izmeriti učinko-
vitost vodje z vprašal-
nikom 360 stopinj in na 
podlagi tega sestaviti 
razvojni načrt, svetuje 
Valerija Čuček Schmalzer 
iz Kadisa.  22
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Evropa bo poskusni zajec
gOSTUJOči kOMeNTAr
Klaus F. Zimmermann
finance@finance.si

N a robu prepada ni 
samo Evropa, tem-
več ves svet. Toda 
prav zaradi resnosti 

krize se je tokrat prav »stara 
Evropa« znašla v položaju 
poskusnega zajca svetovnega 
gospodarstva. A tudi onkraj 
njenih meja se druge gospo-
darske velikanke, od ZDA do 
Japonske, Kitajske, pa tudi 
severne Afrike, zaskrbljeno 
ukvarjajo z vprašanjem, ali 
lahko dovolj hitro ustvarijo 
zadosti delovnih mest, in si-
cer ne zgolj zato, da bi najbolj 
izobraženi generaciji ljudi ka-
darkoli olajšali prehod na trg 
dela, ampak tudi zaradi tega, 
da bi uspešno preprečili vse 
bolj grozeč izbruh množične-
ga socialnega nezadovoljstva 
in ogorčenja nad potezami 
vlad. 

Kako hud je pravzaprav 
celoten gospodarski položaj, 
so nazorno pokazale demon-
stracije v Španiji, kjer se je 
vlada odločila, da s pogu-
mnimi in strogimi ukrepi in 
politikami precej preoblikuje 
svoj trg dela. V ta namen je 
že odpravila ostanke korpo-
rativističnih struktur, ki so 
vztrajale vse od Francovega 
režima. Tak pogum pa bi bilo 
treba nagraditi, in to hitro. 
Vseeno pa je odpravljanje 
okostenelih ostalin nesreč-
ne politične in zgodovinske 
dediščine nekaj, gladek pre-
hod na boljše in delujoče go-
spodarstvo pa nekaj povsem 
drugega.

Reforme prepočasne, 
dela pa (še vedno) ni …

Da bi se tak prehod uspe-
šno poznal tudi na socialnem 
področju, je treba najprej hi-
tro ustvariti delovna mesta, a 
kaj takšnega žal presega učin-
ke nameravanih strukturnih 
reform. Kajti čeprav so sre-
dnjeročno in dolgoročno iz-
jemno dragocene, pa kratko-
ročno prinašajo le malo utehe 
v smislu novih delovnih mest. 
In medtem ko je razviti svet 
pred desetletjem ali dvema 
zelo skrbel »učinek krivulje 
J« oziroma časovni zamik 
med spremembo menjalnih 
tečajev in njenimi učinki na 
trgovinske bilance, bi se bi-
lo treba na podoben zamik 
navaditi tudi na trenutnih 
»bojiščih« oziroma trgih dela.

Razlog, zaradi katerega 
se izboljšave pojavljajo tako 
počasi, je vsaj delno mogoče 
pripisati velikim izgubam 
časa. Že v preteklosti so se 
vlade vselej obotavljale pri 
sprejetju nujnih reformnih 
ukrepov, zdaj pa trgi z vso svo-
jo ihto in zmedenostjo tako 
španski kot drugim evrop-
skim vladam preprosto ne 
dopuščajo nobenega mane-
vrskega prostora (ob tem pa 
celo zahtevajo konec odpu-
ščanj kot znamenje okrevanja 
gospodarske rasti).

EU kot celota se je hkrati 
zavezala k povečanju deleža 
zaposlenih med 26. in 64. 
letom z zdajšnjih 69 na 75 
odstotkov do leta 2020. Po-
vedano drugače, to pomeni, 
da je treba ustvariti okoli 
17,6 milijona novih delovnih 
mest. Eden izmed dejavnikov, 
ki bi lahko bil Evropejcem v 
dobrodošlo pomoč, pa je 
dejstvo, da nekatera podro-
čja prihodnje gospodarske 
rasti, na primer delovna 
mesta, povezana z ekologijo, 
mobilnostjo, zdravstvom ..., 
sploh niso predmet žolčnih 
političnih vprašanj, na primer 
v ZDA.

Primeri dobrih praks
Enako pomembna je 

odločitev Evrope, da se uči 
na primerih lastnih dobrih 
praks. Ena izmed takšnih je 
na primer nemški dvojni sis-
tem usposabljanja, ki mladim 
zagotavlja pridobivanje do-
brih kariernih spretnosti še 
pred prehodom na terciarno 
raven izobraževanja. Druge 
države so se pred sprejetjem 
omenjenega pristopa dolgo 
obotavljale, saj je bil po nji-
hovem mnenju preveč zaple-
ten ali predolgotrajen, da bi 
lahko obrodil uspehe. Toda 
nizka raven brezposelnosti 
med mladimi, ki se odločijo 
za model vajeništva oziroma 
pripravništva, govori sama 
zase. 

Hkrati pa je na voljo še ve-
liko drugega, kar lahko drža-
ve, kot so Nemčija, Avstrija in 
Danska, naredijo za pospeši-
tev stvari. To velja še zlasti za 
trgovske zbornice, združenja 
in večja podjetja, ki bi morali 
preiti na »povezovalni« pri-
stop (twinning approach), pri 
katerem se povežejo s par-
tnersko organizacijo, mestom 
ali drugo evropsko regijo in 
tako spodbudijo izboljša-
nje lastnega gospodarskega 
položaja. 

Še boljše pa bi bilo, če bi 
zaradi upadajočega števila 
novih kandidatov na trgu 
dela v uspešnejših evropskih 
gospodarstvih, ki je posledica 
demografskih gibanj, ta po-
vezovalni koncept uporabili 
pri ponudbi usposabljanja 
za ljudi iz drugih držav, ki 
bi tako na primer v nemških 
podjetjih opravljali vajeni-
štvo. Treba je opozoriti, da 
pri tem ne gre za še eno vr-
sto »bega možganov«, saj je 
zelo verjetno, da se bodo ti 
mladi ljudje čez pomenil tudi 
najboljšo možno uporabo na 
tujem pridobljenih veščin, saj 
bi po vsej verjetnosti precej 
okrepil gospodarske temelje 
njihove domače ekonomije.

Kaj pa drugje
A potreba po nujnem 

ustvarjanju novih delovnih 
mest nikakor ni omejena 
zgolj na Evropo, čeprav se 
zdi tam najbolj vpijoča in 
nevarna. Občutek nevar-
nosti pa je večinoma samo 
nasledek evropske tradicije 
delavskih demonstracij, ki 
jih je na primer na Kitajskem 
veliko manj, v ZDA pa so še 
redkejše kot na Kitajskem(!). 
Kitajsko vodstvo se zdi pri 
omenjeni težavi prav tako 
nemočno kot katerakoli dru-

ga demokratična vlada. Tam 
so si zadali nalogo doseči vsaj 
osemodstotno gospodarsko 
rast, saj naj bi bila šele ta šte-
vilka dovolj visoka za prepre-
čitev socialne revolucije, ker 
tako ne bi bilo dovolj ljudi 
brez dela.

Novi kitajski vrh, ki naj 
bi vajeti azijske rdeče veli-
kanke prevzel ob koncu leta, 
se mora lotiti daljnosežnih 
reform zlasti v sektorju pod-
jetij v državni lasti, če seveda 
želi ohraniti uspešno sestavo 
delovnih mest in dobro de-
lovanje gospodarstva. Afri-
ka in Indija se spopadata z 
drugačnimi težavami, saj se 
srečujeta z velikansko rastjo 
prebivalstva, ki bo sprožila 
skoraj neznosne potrebe po 
novih delovnih mestih že v 
prihodnjih 50 letih ali celo 
prej. Težave ob prehodu bo-
do tam po vsej verjetnosti 
veliko hujše od teh, s kateri-
mi se danes srečuje Evropa. 

Misija nemogoče
Kljub vztrajnim prizade-

vanjem, da bi v velesili čez lu-
žo dosegli drugačne razmere, 
pa stvari v ZDA niso nič kaj 
obetavnejše kot drugje. Da 
bi ustvarili število delovnih 
mest, s katerim bi brezpo-
selnost znova znižali na obi-
čajno ameriško raven okoli 
šest odstotkov, bi morali vsak 
mesec dobiti 350 tisoč novih 
zaposlitev, in to kar nekaj let 
zapored.

Toda ne samo, da ta hip 
ameriško gospodarsko okre-
vanje ne ustvarja števila, ki 
bi bilo vsaj blizu navedeni 
ravni, temveč toliko delov-
nih mest ni bilo na voljo niti 
v obdobjih največjega gospo-
darskega razcveta ZDA, kaj 
šele za daljše obdobje. Takšne 
razmere pa le še poudarjajo 
nelagodje, ki Američane pri-
zadeva veliko bolj od volitev 
novega predsednika, kar do-
bro izkoriščajo republikanci. 

Vse to pa le razkriva ne-
prijetno resnico, da globalna 
integracija najbolj grobo pri-
zadene predvsem tiste drža-
ve, ki v prejšnjih letih niso 
zmogle dovolj gospodarske 
daljnovidnosti in jih v izobi-
lju najdemo tudi zunaj meja 
Evrope. A za umik je že zdav-
naj prepozno, tako v Evropi 
kot drugod. 

��� Klaus F. Zimmermann je 
direktor Inštituta za delo IZZA, 
globalnega omrežja 1.200 
ekonomistov z vsega sveta.
��� Prispevek izraža mnenja 

avtorja.

uu�Povezovalni 
koncept in dobre 
prakse dvotirnega 
usposabljanja 
v Nemčiji bi 
lahko uporabili 
tudi pri ponudbi 
usposabljanja za ljudi 
iz drugih držav, ki bi 
na primer v nemških 
podjetjih opravljali 
vajeništvo. Ne gre 
za še eno vrsto 
»bega možganov«, 
saj je zelo verjetno, 
da se bodo ti 
mladi ljudje, ko si 
bo gospodarstvo 
opomoglo, vrnili 
domov. 

Sekretariat Sveta balt-
skih držav (CBSS) išče dva 
mlada diplomanta za opravlja-
nje prakse na področju medi-
jev in komunikacije. Pet- do 
šestmesečna praksa se začne 
24. septembra, delo vključuje 
pripravo gradiva za projekte, 
osveževanje spletne strani, pi-
sanje novic in administrativno 
pomoč. Trimesečno prakso, ki 
se začne na isti dan, pa ponujajo 
na področju javnega zdravja, 
delo vključuje pomoč pri sno-
vanju osnutka letnega poročila 
NDPHS (Partnerstvo severne 
dimenzije na področju javne-
ga zdravja in blaginje), pomoč 
pri snovanju letnega načrta 
NDPHS za leto 2013, pomoč 
pri vzdrževanju spletne stra-
ni, pomoč pri pisanju izjav za 
javnost. Pogoji: univerzitetna 
izobrazba, znanje angleškega 
in ruskega jezika. Rok za pri-
javo je danes. Več informacij: 
http://www.eurobrussels.
com/job_apply/20343/Me-
dia_and_Communication_In-
tern_Assistant_CBSS_Coun-
cil_of_the_Baltic_Sea_States_
Stockholm_Sweden 

Evropska služba za zu-
nanje delovanje (EEAS) in 
evropska komisija sta ob-
javili nov program pripravni-
štva, ki bo nasledil dozdajšnji 
program Mladi strokovnjaki v 
delegacijah (JED) po letu 2012. 
Novi program z naslovom Mla-
di profesionalci v delegacijah 
(JPD) ponuja mladim s kon-
čano univerzitetno izobrazbo 
iz vseh držav članic EU prilo-
žnost, da se seznanijo z delom 
delegacij EU in njihovo vlogo 
pri izvajanju politik zunanjih 
odnosov EU. Evropska služba 
za zunanje delovanje za leto 
2013 načrtuje financiranje 
dveh pripravnikov na državo 
članico. Predviden začetek dela 
je februarja ali marca 2013. Iz-
branim kandidatom bodo po-
nudili pogodbo za pripravništvo 
za devet mesecev z možnostjo 
podaljšanja za dodatnih devet 

Aktualne priložnosti za pripravništva v eU
Septembra poteče rok za prijavo na številne razpise, prek katerih lahko mladi diplomanti opravljajo  
prakso v različnih evropskih institucijah in združenjih 

V razpisih večinoma zahte-
vajo, da so posamezniki že 
diplomirali in da obvladajo 
angleščino, poznavanje 
drugih jezikov je prednost. 
Nekatera pripravništva so 
brezplačna, za nekatera 
pa bodo izbrani kandidati 
prejeli mesečno do 900 
evrov.

mesecev. Rok za prijavo: 19. 
september. Prijava je možna 
prek standardnega obrazca 
na: http://eeas.europa.eu/
delegations/jed/index_en.htm

Generalni sekretariat 
evropske komisije išče kandi-
data za trimesečno nadomešča-
nje sodelavke na porodniškem 
dopustu. Delo na področju re-
gulacije se začne 1. oktobra. Več 
informacij na elektronskem 
naslovu: florian@lsealumni.be 

Europe Direct Contact 
Centre, ki državljanom EU 
odgovarja na vprašanja o evrop-
skih zadevah, išče sodelavca, 
ki bo sprejemal in po telefonu, 
e-pošti ali drugih medijih od-
govarjal na postavljena vpra-
šanja. Pogoj: končan magisterij 
iz evropskih študij, politologije 
ali mednarodnega prava. Več 
informacij: http://www.esn.eu/
working-at-esn/

Evropski liberalni forum 
(ELF) išče kandidata za opra-
vljanje prakse v sekretariatu v 
Bruslju. Pogoj: odlično znanje 
angleškega jezika, znanje nem-
ščine ali francoščine je pred-
nost, zanimanje za evropsko 
politiko, naklonjenost liberal-
nim idejam, organizacijske in 
komunikacijske veščine. Delo 
obsega pomoč pri pripravi in 
organizaciji dogodkov ter pu-
blikacij, pomoč pri urejanju po-
ročil. Prednost imajo kandidati, 
ki bi prakso lahko opravljali 
vsaj tri mesece. Plačilo: 700 
evrov na mesec. Več informa-
cij: http://www.eurobrussels.
com/job_display/20371/In-
ternship_ELF_European_Libe-
ral_Forum_Brussels_Belgium

Evropski svet za zunanje 
zadeve (ECFR) išče kandidata 
za neplačano pripravništvo; iz-
brani pripravnik prejme le bone 
za kosilo in ima plačane potne 
stroške. Delo obsega pomoč 
pri organizaciji dogodkov in 
distribuciji publikacij, pomoč 
pri oblikovanju baze podat-
kov. Pripravništvo se začne 17. 
septembra, rok za prijavo je 7. 
september. Pripravništvo lahko 
traja največ šest mesecev, lahko 
polni delovni čas, najmanj pa 
trikrat na teden. Motivacijsko 
pismo in CV sprejemajo na ele-
ktronskem naslovu: anthony.
zielicki@ecfr.eu (zadeva: ECFR 
MENA Intern). Več informa-
cij: http://www.eurobrussels.
com/job_display/20340/
Intern_Middle_East_and_

Dunja Turk
dunja.turk@finance.si

North_Africa_Programme_EC-
FR_European_Council_on_Fo-
reign_Relations_London_Uni-
ted_Kingdom

South West European 
Partnership išče pripravni-
ka za pomoč pri osveževanju 
spletne strani, pisanju novic, 
koordinaciji obiskov, zbiranju 
informacij. Praksa bo trajala od 
šest do devet mesecev v Bruslju, 
kandidat bo prejel 900 evrov na 
mesec. Profil: mlad diplomant, 
odlično znanje angleškega je-
zika, dobro znanje francoske-
ga jezika. Rok za prijavo: 10. 
september. Več informacij: 
http://www.eurobrussels.com/
job_display/20289/Internship_
SWEP_South_West_Europe-
an_Partnership_Brussels_Bel-
gium

Stalni odbor evropskih 
zdravnikov (CPME) v Bruslju 
ponuja šestmesečno priprav-
ništvo od oktobra do marca 
2013. Pripravnik, ki mora ime-
ti magisterij s področja prava, 
političnih ali družbenih ved, 
bo prejel 744,68 evra bruto 
na mesec. Rok za prijavo: 19. 
september. Več informacij: 
http://www.eurobrussels.
com/job_display/20366/In-
tern_EU_Policy_CPME_Stan-
ding_Committee_of_Europe-
an_Doctors_Brussels_Belgium

Amnesty International 
v Londonu išče pripravnika 
za pomoč pri oglaševanju, za 
osveževanje spletne strani, 
raziskovanje in pomoč pri iz-
menjavi znanj na določenih 
področjih, kot je e-learning. Po-
goj: odlično znanje angleškega 
jezika ter znanje francoskega in 
španskega jezika. Rok za prijavo 
je 9. september. Več informacij: 
http://www.eurobrussels.com/
job_display/20351/Communi-
cations_Information_Intern-
ship_Amnesty_Internatio-
nal_London_United_Kingdom

Združenje evropske foto-
voltaične industrije (EPIA) 
išče pripravnika za delo na po-
dročju organizacije dogodkov 
in trženja v bruseljski pisarni. 
Pogoj: status študenta, praksa 
mora biti obvezni del študij-
skega programa, odlično zna-
nje angleškega jezika, končan 
študijski program s področja 
trženja ali podobnega področja, 
dobro poznavanje računalni-
štva, zanimanje za obnovljive 
vire energije. Rok za prijavo: 
10. september. Več informacij: 

http://www.eurobrussels.com/
job_display/20382/Events_
Marketing_Intern_EPIA_Euro-
pean_Photovoltaic_Industry_
Association_Brussels_Belgium

Evropski svet za begunce 
in azilante (ECRE) išče kandi-
data za opravljanje 11-mesečne 
prakse v Bruslju. Delo bo obse-
galo pripravo smernic, publi-
kacij, oblikovanje in izvajanje 
projektov, pomoč pri pripravi 
dokumentacije za srečanja, 
pomoč pri organizaciji dogod-
kov, udeležbo na srečanjih, 
spremljanje razvoja dogodkov 
na določenih področjih. Pogoji: 
magisterij iz prava, političnih ali 
družbenih ved, znanje in zani-
manje za evropske migracije, 
človekove pravice, humanitar-
ne in razvojne zadeve, odlično 
znanje angleškega jezika. Rok za 
prijavo: 14. september. Več in-
formacij: http://www.eurobrus-
sels.com/job_display/20349/
Advocacy_Intern_ECRE_Eu-
ropean_Council_on_Refugees_
and_Exiles_Brussels_Belgium

Združenje Intergraf išče 
kandidata/ko za prosto delovno 
mesto (Officier for Social Af-
fairs) za nepolni delovni čas v 
Bruslju. Pogoji: univerzitetna 
izobrazba, izkušnje s podob-
nih področij dela, osnovno 
razumevanje delovanja insti-
tucij EU, odlično znanje an-
gleškega jezika. Delovni jezik 
je angleščina, delo vključuje 
službene poti. Rok za prijavo: 
30. september. Več informacij: 
http://www.eurobrussels.com/
job_apply/20353/Part_time_
Officer_for_Social_Affairs_In-
tergraf_Brussels_Belgium

Sekretariat Združenih 
narodov in ministrstvo za 
zunanje zadeve bosta de-
cembra organizirala nacional-
no testiranje za zaposlovanje 
mladih strokovnjakov v siste-
mu OZN (Young Professional 
Programme – YPP) na nižji 
profesionalni ravni. Nacional-
no testiranje je sestavljeno iz 
pisnega dela in intervjuja. Pi-
sni del bo potekal 5. decembra 
2012 v Ljubljani, za področja 
arhitektura, ekonomija, infor-
macijska tehnologija, politične 
vede, radijski producent, soci-
alne zadeve. Pogoji: diploma z 
omenjenih področij, starost do 
32 let, tekoče znanje angleščine 
ali francoščine. Rok za prijavo: 
12. september. Več informacij: 
https://careers.un.org/lbw/
home.aspx?viewtype=NCETh
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