
Bližnjica do Vaše naslednje 
službe - brez konkurence! 

 

 
 
Kaj če bi vam povedal, da lahko vašo naslednjo službo najdete brez konkurence.  Zveni 
zanimivo?  Se vam to zdi nemogoče?  Pa ni. 
 
Z vami bom delil eno svojih najljubših skrivnosti iskanja dela, s katero si “sanjsko” službo 
najdete -- brez konkurence!  Ste pripravljeni?  To malo-znano tehniko sam uporabljam že 
več kot 13 let in deluje brezhibno kot švicarska ura. 
 
Najprej pa moramo razčistiti nekaj stvari.  Tradicionalno iskanje dela kot so zaposlitveni 
sejmi, online zaposlitveni portali, oglasna deska Zavoda za zaposlovanje, itd. imajo le 4% 
uspeh, kot ugotavlja avtor svetovne biblije za iskalce dela “Kakšne barve je vaše padalo?”, 
Richard Bolles. Ops! 
 
Če ste na trgu dela prisotni že nekaj časa, točno veste kako to izgleda. Stres, frustracije, 
brezup in razočaranje vas spremljajo iz dneva v dan ko se borite za ista delovna mesta z 
nepregledno množico ostalih iskalcev dela. 
 

No, to je bilo včeraj. 
S to tehniko si lahko odprete vrata do zaposlitvenih priložnosti za katere ne ve nihče drug. 
Prav lahko se vam zgodi, da vam bodo z uporabo te tehnike, direktorji vaše delovno mesto 
ustvarili kar na licu mesta. 
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Z uporabo tega pristopa boste: 
 

● našli delovna mesta za katera ne ve nihče drug 
● dobili boljša delovna mesta kot so tista, ki se oglašujejo 
● ustvarili bolj zadovoljujočo delovno kariero 
● bili sposobni najti delo kjerkoli, kadarkoli 

 
 

Kje so vsa prosta delovna mesta? 
 
Večina iskalcev dela s katerimi imam stik v iskanje dela vloži veliko energije in časa. Brskajo 
za delovnimi mesti online, izpolnjujejo prijave, prilagajajo in predelujejo svoj življenjepis, kar 
vse vzame izredno veliko časa. Ampak največkrat vse to delo vodi v razočaranje, saj se ne 
zavedajo kje se nahaja večina prostih delovnih mest. 
 
Naj pojasnim. Glede na aktualne raziskave že prej omenjenega avtorja, pa tudi slovenskega 
priročnika “Kako uspešno iskati zaposlitev” izdanega s strani portala MojeDelo, je kar 50% 
do 80% prostih delovnih mest, neoglaševanih!  To pomeni, da če se prijavljate na razne 
javno objavljene online razpise, delo iščete v izredno majhnem ter pravzaprav daleč najbolj 
konkurenčnem delu trga dela - oglaševanem (to je le vrh ledene gore).  
 
Zakaj bi to počeli?

 
Zakaj torej delo iščemo v najbolj konkurenčnem delu trga dela? Več kot 16 let odkar iskalce 
zaposlitve učim mojih skrivnosti iskanja dela, me pogostokrat sprašujejo eno in isto: “Zakaj 
nas v šoli ne učijo teh dobrih praks iskanja službe?”.  Vsekakor je to vprašanje na mestu. 
 
Iskanje dela je dejansko življenjsko pomembna veščina, ki je ne uči nihče.  Le za trenutek 
pomislite kako zelo pomembna je služba za vas.  Kako vpliva na vaše življenje, prihodek, 
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srečo?  S tem, ko vam nihče ne pokaže dobrih praks, ja kaj je potem res čudno da tudi vi 
iščete delo na enak način in povsod tam kjer ga iščejo tudi vsi ostali?  Tudi zato sem se 
odločil da z vami delim to preprosto tehniko, ki vam bo pomagala do TOP delovnih mest - 
brez konkurence. 
 
Pred kratkim me je moja prijateljica in soseda iz otroštva prosila, če bi ji pomagal pri iskanju 
službe.  Že po nekaj minutah sem ugotovil da počne povsem tipične stvari…brska po online 
zaposlitvenih oglasih, ureja svoj LinkedIn profil, nalaga svoj življenjepis v vse možne online 
CV baze, pa je kljub temu minilo že kar nekaj mesecev odkar je imela službo in nima pravih 
rezultatov ter jo že malo skrbi kako bo lahko poskrbela za svoja dva otroka. 
 
Njeno področje ne bi moglo biti bolj konkurenčno -- je namreč ekonomistka. Za povrh vsega 
je bila zaradi otrok kar nekaj let odsotna iz trga dela in s svojo stroko oz. področjem dela ni 
imela pravega stika.  Skratka menila je da ima vse predispozicije, da službe ne bo oz. jo bo 
zelo težko našla.  Sploh takšno, ki bi ji odgovarjala in jo veselila.  “Res?”, sem jo vprašal? 
 
Poglejmo si kaj sem ji razložil in kako sem njeno situacijo prilagodil moji tehniki. Pripravljeni? 
 
Trg dela oz. podjetja so konstantno podvržena spremembam.  Ena bolj zanimivih za vas je 
rast.  Govorim o hitri-rasti!  Podjetja v hitri rasti bodo imela v naslednjih petih letih od stotine 
pa celo do tisoče procentno rast prihodkov. 
 
Predstavljajte si da ste direktor podjetja z 1.263% stopnjo rasti prihodkov v naslednjih petih 
letih!  To izgleda približno tako kot bi se oprijeli rakete, ki so jo ravnokar izstrelili na luno!  Z 
maso novih strank za katere je treba poskrbeti, usposabljanjem zaposlenih in administracijo 
s katero se je treba ukvarjati, pro-aktivne aktivnosti, kot je na primer iskanje kadra, ostanejo 
malo na stranskem tiru. 
 
Taka situacija ustvari idealne pogoje za najboljše zaposlitvene priložnosti, ki obstajajo -- in to 
brez konkurence. 
 
Najti taka podjetja (tudi, če na njihovi strani pravijo da trenutno ne zaposlujejo) je tako 
enostavno kot poiskati listo najhitreje rastočih podjetji v vaši industriji ali regiji. 
 
Ključno:  Če si v stanju hitre rasti zaposluješ - ne glede na to kaj piše na tvoji spletni strani. 
Ne moreš namreč zgraditi rakete, ki te odpelje na luno brez tega da bi si zgradil ekipo, ki te 
tja odpelje. 
 
Naj vam dam primer kaj sem svetoval že prej omenjeni prijateljici… 
 
Tako kot jaz, tudi ona še vedno živi na notranjsko-primorskem področju kjer sva skupaj 
odraščala in se tudi družila.  Ko sem jo učil te tehnike sem preprosto šel na Google in 
vtipkal: “Hitro rastoča podjetja v notranjsko-primorski regiji”. To je vse! 
 
Dobil sem aktualni seznam 100 hitro rastočih podjetij v regiji.  Poleg tega pa še PDF z lepo 
urejenim seznamom Top 500 najhitreje rastočih podjetij v državi v preteklem letu. Tudi Ajpes 
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redno objavlja petletno lestvico najhitreje rastočih podjetij v državi (5.000+), v lepo urejeni 
excel tabeli kjer si lahko pogledate katera in iz kje so ta podjetja. 
Ti seznami so za iskalca dela kot med za medveda -- SLATKI :-) 
 
Zanimivo je, da nobenega od teh podjetij ni bilo na seznamu potencialnih delodajalcev moje 
prijateljice, vendar pa iz izkušenj vem, da ta podjetja zaposlujejo, ker rast podjetja zahteva 
rast zaposlenih...več prihodkov in več kupcev zahteva pač več talenta, ki bo podpiral to rast. 
 
Priporočil sem ji naj si te sezname natisne in iz njih izloči podjetja, ki ustrezajo njenim željam 
ter potrebam (lokacija, velikost, industrija, itd.).  Bila je srečna kot otrok, ki je ravnokar dobil 
pest bonbonov :-) 
 
Odvisno od tega kje živite, ampak te sezname boste lahko dobili na internetu ali pri lokalni 
obrtni oz. gospodarski zbornici.  Podjetja, ki hitro rastejo pogosto dobijo tudi razne nagrade 
in so večkrat omenjena v medijih, tako da jih ponavadi res ni težko najti. 
 
Pred leti, ko sem odkril ta pristop sem delal v podjetju, ki je imelo neverjetno rast.  Ko sem 
prišel v ekipo sem skoraj vsak mesec spoznaval nove in nove sodelavce.  Iz prve roke sem 
torej spoznal zakaj je ta tehnika tako učinkovita! 
 
Obstajajo trije razlogi zakaj so prosta delovna mesta na voljo v hitro rastočih podjetjih. Niso 
dobro poznana. Povedal vam bom o tem ker sem to izkusil na lastni koži. 
 
Najprej je tu kapaciteta. Delo v hitro rastočem podjetju pomeni, da si zelo zaposlen in zato 
opravljaš več različnih nalog naenkrat. Kadrovanje, čeprav zelo pomembno, je zahteven in 
zamuden proces. Pogosto se z njim odlaša, ker je še toliko drugih nujnih stvari za postoriti. 
 
Drugi vzrok so stroški. Čeprav je objava zaposlitvenega oglasa najcenejša oblika promocije 
prostega delovnega mesta, pa ji posledično sledi veliko večji strošek - čas. Najpogosteje na 
en sam razpis prispe na stotine prijav, kar pomeni dneve njihovega pregledovanja in prve 
selekcije kandidatov.  Druga opcija je seveda najem zaposlitvene agencije, ampak to lahko 
pomeni da gre tudi do ⅓ prve letne plače zaposlenega agenciji. Aua! 
 
Tretji je sposobnost.  Morda vas bo to presenetilo, vendar velika večina kadrovikov ne zna 
napisati dobrega opisa delovnega mesta.  Kaj torej ponavadi naredijo?  Preprosto prepišejo 
opis iz druge spletne strani, pa čeprav ta ni relevanten temu podjetju, njegovi kulturi in ekipi. 
Tudi če jim uspe napisati soliden opis delovnega mesta, večina kadrovikov trpi za posledico 
“digitalne razpršenosti” in ne vedo kako točno in kje sploh objaviti oglas. LinkedIn, MojeDelo, 
Twitter, Facebook, ali v kopici drugih, kar za nekoga, ki ni vajen digitalnih oziroma socialnih 
medijev, hitro postane mučno. 
 
To so trije razlogi zakaj večina izjemnih zaposlitvenih priložnosti ostane ne-javno objavljenih 
ter zato odpira odlične možnosti za vas. 
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Najti sanjsko službo ni težko, če veš kje jo iskati. Ta preprosta, a malo-znana tehnika ciljanja 
hitro rastočih podjetij, vam lahko odpre priložnosti za katere si sploh niste predstavljali, da so 
mogoče.  To je za marsikaterega iskalca dela izjemno osvobajajoč občutek! 
 
Zdaj, ko veste kje iskati, se morda sprašujete kako pristopiti k tem podjetjem in kadrovikom. 
O tem bom podrobneje govoril na prihajajoči online delavnici. 
 
Želim vam, da ste pri vašem iskanju dela uspešni. Če si želite to tehniko peljati še korak dlje 
in delo najti hitro z odkritjem kako lahko vaš koledar napolnite z intervjuji v teh hitro rastočih 
podjetjih, potem se prijavite na mojo brezplačno delavnico na https://prosnja.si/delavnica 
 
Na njej vam bom namreč razkril še več skrivnosti o tem, kako lahko vaš koledar zapolnite s 
številnimi razgovori z uporabo metode, ki eliminira zavrnitev in ne zahteva mreženja. Upam, 
da se vidiva na delavnici?! 
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