Pracovní burza
JOBBÖRSE na
www.arbeitsagentur.de
INFORMACE PRO ZAMĚSTNANCE

Jednoduše a rychle
najít zaměstnání

Bundesagentur
für Arbeit

NOVÉ CESTY PRO VAŠE
HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ
Najít rychleji vhodné zaměstnání:
S pracovní burzou (JOBBÖRSE) na http://jobboerse.arbeitsagentur.de můžete
hledat cíleně podle pracovních míst v Německu a v zahraničí a podle vzdělávacích míst, evidovat a pečovat o Váš profil žadatele, rovněž vytvořit svoje portfolio
žadatele o místo a online se ucházet o místo. Další možnost je hlásit se online jako
uchazeč o práci.
JOBBÖRSE (pracovní burza) Vám také umožňuje přistupovat na Váš profil žadatele
uložený na úřadu práce. Používáte společně se svým manažerem/manažerkou
uživatelské konto. Uživatelská data k přihlášení (uživatelské jméno a heslo) obdržíte
od svého manažera/manažerky.
Vaše výhody společného přístupu k údajům na pohled:
Můžete pracovat online s Vašimi daty uloženými na úřadu práce, např.
	přistoupit na návrh zprostředkování
úřadem práce a přímo se ucházet o
navržené místo,

	prostřednictvím funkce poštovní přihrádky navázat kontakt s manažerem/
manažerkou úřadu práce,

	sám hledat podle vhodného místa,

	rovněž bezplatně používat učební
burzu s atraktivním online učebním
programem a při úspěšném závěrečném testu vyzvat k dodání online-certifikátu.

	prostřednictvím funkce poštovní
přihrádky převzít kontakt na zaměstnavatele, nechat se denně informovat
e-mailem o vhodných místech, ve
správě žádosti komfortně spravovat
svoje kompletní portfolio žadatele,

Tato brožura Vám ukazuje krok za krokem, jak můžete použít optimálně JOBBÖRSE
(pracovní burzu). Přejeme Vám hodně úspěchů při hledání zaměstnání!
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RYCHLE A JEDNODUŠE
NAJÍT MÍSTO
Můžetre hledat na Jobbörse (pracovní burze) na www.arbeitsagentur.de, např.
podle pracovních míst, místa výcviku/kurzu/školení nebo praxe?
Tak rychle najdete: jednoduše zvolíte na hlavní stránce druh hledaného místa a
kliknete na „Suchen (Hledat)“.
Hledat nabídku zaměstnání
1
Rychlá cesta k Vašemu novému zaměstnání:
 yberte si, jestli hledáte např. pracovní místo jako odborník, vedoucí
V
pracovník nebo pomocník, případně místo výcviku/školení/kurzu a zadejte
libovolný výraz jako zaměstnání, název firmy, schopnosti a/nebo požadované
pracoviště.
Předloží Vám už referenční číslo k nabídce míst, toto můžete zadat do pole
„Suchbegriffe (Vyhledávání)“, aby byla vyvolána cílená nabídka míst. 2
Můžete teď přímo uskutečnit hledání nebo Vaše údaje přes pokročilé vyhledávání konkretizovat ještě doplňujícími kritérii vyhledávání.
Kliknutím na hledat můžete Vaše hledání krok za krokem omezit různá povolání
nebo regiony podle pracovního místa/místa výcviku/školení/kurzu, abyste tak
našli vhodné místo.
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JEDNOU REGISTROVAT
TRVALE UŽÍVAT VÝHODY
Vypracujte svůj osobní profil žadatele a užívejte ho k cílenému hledání zaměstnání.
K tomu účelu se musíte jednorázově zaregistrovat.
Se svým uživatelským kontem můžete:
	Přílohy jako foto žadatele, vysvědčení
atd. vkládat na žádost na stránku
„Dokumenty“,
	vypracovat svoje portfolio žádosti
odeslat, vytisknout a uložit jako vzor.

	se nechat denně informovat o aktuálních místech e-mailem
	a prostřednictvím své osobní poštovní
přihrádky odesílat zprávy zaměstnavateli a zprávy přijímat.

	Své vypracované a odeslané žádosti
spravovat a sledovat,
Čtěte a akceptujte podmínky užívání a ochrany osobních údajů a vložte své navazující
přístupové údaje a osobní informace. Dostanete pak poštou svůj osobní PIN.
Teprve když jste uvolnili své uživatelské konto zadáním PINU na „Meine Daten (Moje
údaje)“, jsou Vám k dispozici všechny funkce v plném rozsahu.
Můžete však teď už vložit svůj profil žadatele, zhotovit portfolio žadatele nebo
uskutečnit hledání podle vhodné nabídky zaměstnání. Klikněte jednoduše na „Jetzt
registrieren (Teď registrovat)“.
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UKAŽTE CO UMÍTE

Zvyšte své šance na pracovní místo nebo na místo výcviku/školení/kurzu.
Evidujte svůj profil žadatele a zveřejněte ho na JOBBÖRSE (pracovní burze), abyste
se představili svému budoucímu zaměstnavateli. Váš profil žadatele se skládá dohromady z Vašich osobních údajů, Vašeho životopisu, Vašich schopností a Vaší žádosti o
místo. Vezměte si na to klidně trochu času – konečně u žadatele o pracovní místo je
první dojem rozhodující.

Vložte prosím nejprve Váš životopis a Vaše schopnosti, jděte zpět na hlavní stranu a
klikněte pak na „Neues Stellengesucht erfassen (Evidovat novou žádost o místo)“.
Jestliže používáte společně se svým manažerem uživatelské konto, může Vám upravit životopis a/nebo schopnosti.
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Následně jde ve dvou krocích o Vaši zaměstnaneckou a personální kvalifikaci:

1

Životopis
 ložte sem svou školní a zaměstnaneckou kariéru. Při hledání podle místa
V
výcviku/školení/kurzu můžete doplnit navíc své školní známky.
Při údajích o své zaměstnanecké praxi nebo vzdělání jste podporováni datovou bankou BERUFENET.
 odatečně můžete určit, jestli příslušný zápis životopisu ve Vaší profilové
D
žádosti má být zveřejněn a ukázán zaměstnavateli. 2
Schopnosti
Z de můžete evidovat údaje o Vašich znalostech, dovednostech, jazykových
znalostech, osobních přednostech, licencích, dalším vzdělávání a certifikátech, rovněž zahrnout údaje o Vaší mobilitě.
J ako vhodný k Vašemu uvedenému vzdělání a odborné praxi se navrhuje
soupis odborných znalostí a dovedností. Vyzkoušejte toto a zvolte aktuální
míru významu.
Znalosti můžete rovněž přidávat nebo vymazat.
Aby se Vaše údaje neztratily, uložte je po každém kroku. Jděte teď přes hlavní stránku na „Neues Stellengesuch erfassen (Evidovat novou žádost)“, aby byl Váš profil
dokončen.

PIŠTE CO HLEDÁTE

Zde popište krok za krokem Vaše očekávání od budoucího místa a potencionálního
zaměstnavatele.
Nejdříve zvolte druh Vašeho hledání zaměstnání, např. zdali hledáte pracovní místo
nebo místo výcviku/školení/kurzu. 1
Informace o zaměstnání

Náhled

Zde můžete uvést,

Zde si můžete prohlédnout celý profil žadatele, tak to vidí při zveřejnění
také zaměstnavatel. 4

jak zní požadovaný název povolání/činnosti nebo vzdělání,
co očekáváte v zaměstnání
v jakém oboru a v jakém místě
byste chtěli pracovat. 2
Podmínky
Pod tímto bodem můžete definovat
Vaše představy o pracovní době,
lhůtách, a úhradě. 3

Zveřejňování
Pod tímto bodem uveďte, v jaké
formě se prezentuje Váš profil
žadatele v Jobbörse (pracovní burze)
a u kooperačních partnerů a zdali si
přejete telefonický kontakt zaměstnavatele u anonymního zveřejnění
Vašeho profilu žadatele.

Váš profil žadatele je hotov. Aktivujte ještě na záložce „Übersicht (Přehled)“ vyhledávacího asistenta, který Vás bude denně informovat e-mailem o vhodné nabídce
zaměstnání nebo vzdělání.
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VÝSLEDNÝ SEZNAM

Použijte Váš profil žadatele, abyste hledali podle vhodného zaměstnání. Klikněte na
„Stellenangebote suchen (Hledat nabídku zaměstnání)“.
1
Při kliknutí na symbol
obdržíte vyhodnocení shody nebo odchylky Vašeho profilu žadatele ke každé nabídce zaměstnání. 2
Zvláště zajímavou nabídku zaměstnání můžete uložit do seznamu prostřednictvím kliknutí na symbol
a kdykoli se tak k ní vrátit.
Ve výsledném seznamu můžete volbou odpovídající nabídky zaměstnání poslat zprávu zaměstnavateli. Kromě toho se můžete ucházet o místo online!
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SPRÁVA DOKUMENTU A
MANAGEMENT ŽÁDOSTI
Vytvořte a spravujte samostatně vaše kompletní dokumenty žádosti o místo, aktualizujte stav Vaší žádosti a dejte zpětnou vazbu Vašemu úřadu práce. 1
Na „Bewerbungen (Žádosti)“ vidíte stav všech Vašich žádostí a – jestliže jste v
péči úřadu práce – také Vaše návrhy na zprostředkování. 2
Vaše žádosti můžete prohlédnout, upravovat, vložit jako vzor, stáhnout nebo
vymazat –možnosti při tom závisí na aktuálním stavu Vaší žádosti. 3
Zde je také možné vytvořit nové portfolio žadatele. Při tom jste vedeni tímto
procesem krok za krokem a můžete Vaše dokumenty, jako např. vysvědčení,
připojit k Vaší žádosti.
Důležité dokumenty pro žádost, jako např. foto k žádosti a vysvědčení, vkládáte do
správy dokumentů.
V závislosti na požadovaném druhu žádosti zaměstnavatele můžete žádost zasílat
přes JOBBÖRSE (pracovní burzu) elektronicky nebo e-mailem, po případě vytisknout
a zaslat poštou.
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POUŽÍVEJTE TAKÉ VY VÝHODY
JOBBORSE (PRACOVNÍ BURZY)
	Osobní přístup kolem hodiny odkudkoli s internetovým připojením.
Jednoduché a rychlé hledání zaměstnání v Německu a v zahraničí.
Přístup k velkému množství nabídek zaměstnání.
Denně e-mailem vhodná místa.
Individuální profil žadatele a hledání zaměstnání na míru.
Komfortní tvorba a správa žádosti.
Možná přímá zpětná vazba na úřad práce a zaměstnavatele.
Zveřejnění profilu žadatele na jiných burzách zaměstnání.
Úvodní informace o životě a práci v Německu Mezinárodní služby zprostředkování
pracovních míst (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung - ZAV) Spolkového úřadu
práce – BA.
workingermany@arbeitsagentur.de
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