
Povzetek – Zaposlitvena agencija J&E d.o.o.  

 

 

S poslovnim načrtom vam želimo predstaviti zaposlovalno agencijo E&J d.o.o. Sedež podjetja se bo 

nahajal na ljubljanskem nasipu 8 v Ljubljani. Poslovni objekt bo zavzemal 120m2. 

 

Vizija agencije je zaposlovati ljudi na nov, bolj aktiven način. Ponujali bomo storitev “VirtualCV”, ki je 

na tem trgu inovacija. Stranke si bodo lahko ustvarile bolj živo sliko o sebi in se bolj aktivno tržile na 

trgu dela tako, da bodo na svojem VirtualCV profilu objavljale videoposnetke o sebi in o svojih 

dosežkih, ki bodo vidne delodajalcem. Poslanstvo podjetja je zmanjšati stopnjo brezposelnosti v 

državi na ta način, da povežemo direktno iskalce zaposlitve z ustreznimi delodajalci. Strankam 

ponujamo storitve kot so aktivno in redno iskanje zaposlitve in izdelavo VirtualCV profila. Strankam 

kot so velika podjetja pa ponujamo vpogled v bazo VirtualCV profilov iskalcev zaposlitve. Primarni cilj 

podjetja je aktivno povezovati iskalce zaposlitve in podjetja oz. delodajalce. Sekundarni cilj podjetja 

pa je razširiti naše storitve na tuje trge in tako povečati tako bazo iskalcev kot delodajalcev, kar bo 

izboljšalo kakovost storitev, ki jih ponujamo. Tako bodo naše stranke imele več možnosti dobiti 

ustrezno zaposlitev. Storitve bomo ponujali po pogodbi, to pomeni da stranki zagotavljamo 

kakovostne storitve vse do poteka pogodbe. Ne glede na to, da bi stranki že našli zaposlitev, bi 

nadaljevali z iskanjem še boljšega delovnega mesta. Izvajanje storitev nam bo omogočilo podjetje 

Domovanje d.o.o., ki nam bo zagotovilo optimizacijo spletnega portala na katerem bo strankam 

dostopna baza iskalcev zaposlitve in njihovih “VirtualCV” profilov ter seznam delodajalcev in njihovih 

video predstavitev aktualnega delovnega mesta. 

 

Pred ustanovitvijo smo naredili analizo trga s pomočjo anketnih vprašalnikov ter analizo drugih 

konkurenčnih podjetij oz. agencij za zaposlovanje. Z anketnimi vprašalniki smo povprašali ciljne 

stranke in sicer iskalce zaposlitve in velika podjetja, ki potrebujejo nove kadre, kaj menijo o naših 

storitvah. Rezultati so pokazali, da bi se večina anketirancev odločila za storitve našega podjetja. 

 

 


