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Podpora podjetjem
pri zaposlovanju mladih
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f.steffen@dieberater.com
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Yo u t h
employment Support

Izvedba tega projekta je financirana
s strani Evropske komisije.

Ozadje projekta YES

Temelji usposabljanja YES

Vizija YES

Zaposlovanje mladih ljudi nudi podjetjem prednosti: sveže
znanje in ideje, nizke plače, prilagodljivost, itd.

YES skrbi za celovit podporni sistem za kadrovike in
mentorje v podjetju, ki so odgovorni za zaposlovanje in
uvajanje mladih v delo. Ta obsega:

Glavne naloge projekta YES:

Analiza potreb delodajalcev pri zaposlovanju in
delu z mladimi;

Po drugi strani pa je zaposlovanje mladih ljudi zlasti za
mala in srednje velika podjetja (SME) pogosto velik izziv.
Nekateri mladi nimajo dokončanega poklicnega izobraževanja, pogosto pa so tudi socialno-ekonomsko in osebnostno prikrajšani.

usposabljanje, sestavljeno iz petih modulov,
katerih namen je pridobiti specifično znanje in
kompetence za komuniciranje z mladimi praktikanti in zaposlenimi.

Glavni namen projekta YES je okrepiti komunikacijske veščine in sposobnosti vodij oz. mentorjev, ki delajo z začetniki. S tem posledično pa usposobiti mlade za učinkovito
delo.

Usposabljanje je sestavljeno iz predavanj in e-učenja. Gre
za prilagodljiv in časovno ekonomičen način učenja, saj si
udeleženci sami izberejo čas učenja in se lahko še posebej posvetijo vsebinam, ki jih potrebujejo.

YES usposabljanje bo hkrati izvedeno v sedmih
evropskih državah: Avstriji, Franciji, Sloveniji,
Nemčiji, na Slovaškem, Nizozemskem in na Češkem.

Coaching podpora pri uporabi pridobljenih
znanj in veščin v praksi.

Evalvacija pridobljenega znanja in učinkov projekta YES.

Virtualna učilnica z gradivom za e-učenje in
drugimi uporabnimi viri.

Rezultati projekta bodo predstavljeni na mednarodni konferenci.

Komu je projekt YES namenjen?
YES je namenjen posebej:
kadrovikom oz. vodjem, ki izbirajo kandidate za
zaposlitev in jih uvajajo v delo v podjetju
mentorjem, inštruktorjem, trenerjem ter ostalim
sodelavcem v podjetju, ki neposredno delajo z
mladimi
v tistih podjetjih, ki se soočajo z naslednjimi situacijami:
ne morejo najti ustreznih delavcev za nižje kvalificirana delovna mesta;
veliko mladih, ki jih zaposlujejo, ne izpolni njihovih pričakovanj; kršijo pogodbo o delu ali ne dokončajo uvajanja ali izobraževalnega programa.
Če ste odgovorni za zaposlovanje mladih v majhnih in
srednje velikih podjetjih in doživljate katero od omenjenih situacij, je projekt YES natančno to, kar iščete.

Več informacij o projektu YES dobite na:

www.youth-employment-support.eu

Na podlagi tega oblikovati usposabljanje po
meri;

Projekt in usposabljanje YES v Sloveniji vodi in organizira

Glotta Nova d.o.o.
www.glottanova.si

