RRA KOROŠKA, Regionalna razvojna agencija za Koroško regijo d.o.o.
objavlja
JAVNI POZIV DELODAJALCEM ZA PRIJAVO POTREB PO KADROVSKIH ŠTIPENDIJAH V
V ŠOLSKEM/ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020
1. Namen javnega poziva
Javni poziv je namenjen zbiranju potreb delodajalcev po kadrovskih štipendijah v
šolskem/študijskem letu 2019/2020, s ciljem informiranja dijakov in študentov o vseh
razpoložljivih kadrovskih štipendijah pred izbiro izobraževanja in jih usmeriti k vpisu na
izobraževalne programe, ki so skladni s poklicnimi potrebami gospodarstva v regiji.
2. Način prijave na javni poziv
Delodajalec mora predložiti v celoti izpolnjeno, s strani zakonitega zastopnika podpisano in žigosano
prijavnico na obrazcu Priloga 1 – prijavni obrazec, ki je sestavni del tega javnega poziva. Če
delodajalec ne posluje z žigom, žig ni potreben, delodajalec pa dokumentaciji priloži izjavo, da z žigom
ne posluje.
Podpisan in žigosan prijavni obrazec s potrebo po kadrovskih štipendijah lahko delodajalec oz. njegov
pooblaščeni predstavnik odda na sedežu RRA KOROŠKA d.o.o., Meža 10, 2370 Dravograd:
Ø osebno vsak delovni dan med 8. in 13. uro na sedežu RRA Koroška d.o.o.
Ø pošlje prijavo priporočeno po pošti na sedež RRA Koroška d.o.o.
Rok za prijavo
Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno
30. 9. 2019.
3. Javna objava potreb po kadrovskih štipendijah
Prijavitelj se lahko odloči za javno objavo potrebe po kadrovskih štipendijah. Javno bomo objavili
prijavljeno potrebo samo v primeru, če delodajalec na obrazcu označi možnost, da želi javno objavo.
V tem primeru se bodo prijavljene potrebe po kadrovskih štipendijah objavile v zbiru prostih kadrovskih
štipendij na spletni strani RRA KOROŠKA d.o.o./www.rra-koroska.si/ŠTIPENDIJE/Proste kadrovske
štipendije delodajalcev Koroške regije in na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega,
invalidskega in preživninskega sklada RS (v nadaljevanju sklad) /www.jpi-sklad.si /Štipendijski razvojni
sklad/Izmenjevalnica, z namenom informiranja dijakov in študentov o prostih kadrovskih štipendijah
delodajalcev.
Če delodajalec na prijavnem obrazcu označi, da ne želi javne objave, se bo prijavljena potreba samo
evidentirala na RRA KOROŠKA d.o.o., ne bo pa javno objavljena.
DODATNE INFORAMCIJE lahko dobite na elektronskem naslovu: jasmina.pungartnik@rra-koroska.si
(Jasmina Pungartnik).
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