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Izvozi svoj CV

naloži

Sistem interoperabilnosti omogoča 
tudi, da se lahko podatki po potrebi  
kadar koli izvozijo iz vašega sistema 
v obliko Europass.

v format Europass 

Uporabnikom omogočite, da hitreje 
ustvarijo svoj profil na vaši platformi – 
s pomočjo svojega obstoječega 
Europass življenjepisa. Ko bodo 
naložili svoj Europass življenjepis, se 
bodo njihovi osebni podatki avtoma-
tično pretočili v sistem, ki ga sicer 
uporabljate za obdelavo podatkov.

 Europass CV

SL

Povezava vašega sistema s sistemom 
Europass je brezplačna. Vse ponujene 
storitve temeljijo na odprtih in dobro 
poznanih standardih. Podrobne 
tehnične specifikacije glede 
povezljivosti s sistemom Europass so 
navedene na posebni spletni strani.

Nudimo pa tudi potrebno strokovno 
dokumentacijo ter ustrezno tehnično 
podporo.
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Europass je zbirka standardiziranih 
obrazcev, ki jih razvila Evropska 
komisija v podporo mobilnosti 
evropskih državljanov.

Evropski portal Europass, ki deluje od 
leta 2005 pod okriljem Evropskega 
centra za razvoj poklicnega 
usposabljanja (Cedefop), je doslej 
obiskalo več kot 100 milijonov 
uporabnikov.

Gre za obliko poslovnega življenjepisa, 
ki jo priporoča Evropska komisija.

Ta oblika življenjepisa je lahko v pomoč 
študentom, delavcem in iskalcem 
zaposlitve pri učinkoviti in pregledni 
predstavitvi njihovih znanj in 
kvalifikacij. Delodajalcem pa omogoča 
hitrejši pregled prejetih prijav.

 Europass življenjepis izpolnjen na spletu, 
 po letih, 2005-14 (v milijonih)

Europass CV
Kaj je

Spletni urejevalnik Europass omogoča 
ustvarjanje in posodabljanje poslovnega 
življenjepisa na spletu. Uporabnikom 
omogoča, da si pripravljen življenjepis 
prenesejo na svoj računalnik, pošljejo po 
elektronski pošti ali ga shranijo v oblaku.

Na voljo je v 27 jezikih.

Ima lahko razumljiv in uporabniku prijazen 
uporabniški vmesnik, ki je prilagojen tako 
za običajne kot tudi za tablične 
računalnike.

S spletnim urejevalnikom je mogoče 
ustvariti spremni dopis k življenjepisu.

Življenjepisu je mogoče s pomočjo 
spletnega urejevalnika pripeti tudi kopije 
potrdil in dokazil v obliki elektronskega 
portfolija.

Samo leta 2014 je bilo ustvarjeno več kot 
13 milijonov Europass življenjepisov, od 
začetka delovanja spletnega urejevalnika 
Europass pred desetimi leti pa več kot 48 
milijonov.

spletni urejevalnik
Europass

Kaj je
Europass
Kaj je ?

?

? ?
Katera koli ustanova ali podjetje, ki 
ima bazo življenjepisov ali drug 
sistem, preko katerega lahko končni 
uporabniki izpolnijo svoj profil ali 
prijavni obrazec:

zaposlitveni zavodi;

zaposlitvene agencije;

zaposlitveni portali;

podjetja za upravljanje s 
človeškimi viri;

svetovalci za karierno 
orientacijo/karierni razvoj.

interoperabilen
Europass-om

Kdo lahko

z

z
postane

interoperabilni
Europass-om

Zakaj bi postali 

milijonov obiskov

Dodatna storitev za vaše 
uporabnike, saj jim prihrani čas, 
ki bi ga porabili za ponovno 
vnašanje informacij.

Prednost za vašo organizacijo: 
vaše storitve so združljive s 
sistemom, ki je dobro poznan po 
Evropi. 

?
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Izvozi svoj CV

naloži

Sistem interoperabilnosti omogoča 
tudi, da se lahko podatki po potrebi  
kadar koli izvozijo iz vašega sistema 
v obliko Europass.

v format Europass 

Uporabnikom omogočite, da hitreje 
ustvarijo svoj profil na vaši platformi – 
s pomočjo svojega obstoječega 
Europass življenjepisa. Ko bodo 
naložili svoj Europass življenjepis, se 
bodo njihovi osebni podatki avtoma-
tično pretočili v sistem, ki ga sicer 
uporabljate za obdelavo podatkov.

 Europass CV

SL

Povezava vašega sistema s sistemom 
Europass je brezplačna. Vse ponujene 
storitve temeljijo na odprtih in dobro 
poznanih standardih. Podrobne 
tehnične specifikacije glede 
povezljivosti s sistemom Europass so 
navedene na posebni spletni strani.

Nudimo pa tudi potrebno strokovno 
dokumentacijo ter ustrezno tehnično 
podporo.
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uporabljate za obdelavo podatkov.

 Europass CV

SL

Povezava vašega sistema s sistemom 
Europass je brezplačna. Vse ponujene 
storitve temeljijo na odprtih in dobro 
poznanih standardih. Podrobne 
tehnične specifikacije glede 
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