Workforce d.o.o.
Koroška cesta 1,
4000 Kranj,
ID za DDV: SI30197619

Cenik storitev Workforce d.o.o.
Cenik storitev na podlagi izvajanja storitev po splošnih pogojih (SP)
Poslovne storitve za delodajalce
Vrsta oglaševanja

Dimenzije

Opomba

Cena brez DDV

plakatno mesto B2 - 1 mes., 1 posl.

B2 - pok.

clip-clap

50,00 EUR/kom

plakatno mesto A3 - 1 mes., 1 posl.

A3 - pok.

clip-clap

30,00 EUR/kom

oglasna pasica na vseh podstraneh

120x600 px

zgornji, večji

700,00 EUR/mes.

oglasna pasica na vseh podstraneh

120x140 px

spodnji, manjši

300,00 EUR/mes.

120x600 px

zgornji, večji

500,00 EUR/mes.

oglasna pasica na spletni strani
"za študente / dijake"

120x140 px

spodnji, manjši

200,00 EUR/mes.

oglasna pasica na spletni strani
"za podjetja"

120x600 px

zgornji, večji

200,00 EUR/mes.

oglasna pasica na spletni strani
"za podjetja"

120x140 px

spodnji, manjši

100,00 EUR/mes.

oglasna pasica na spletni strani
"za iskalce zaposlitve"

120x600 px

zgornji, večji

200,00 EUR/mes.

oglasna pasica na spletni strani
"za iskalce zaposlitve"

120x140 px

spodnji, manjši

100,00 EUR/mes.

Plakatna mesta

Spletno oglaševanje

oglasna pasica na spletni strani
"za študente / dijake"

Storitve za trg dela
Celotno iskanje in selekcija novih sodelavcev
Opredelitev ciljev in iskanega profila (kompetenčni model).
Zasnova in objava oglasa.
Selekcija kandidatov.

1,5 bruto mesečna plača

Testiranje kandidatov.

oz. po dogovoru

Iskanje in preverjanje zanesljivih referenc pri prejšnjih delodajalcih.
Analitično poročilo o kandidatih.
Končna selekcija pri naročniku.
Zaposlitev izbranega sodelavca.

Delna selekcija kandidatov
Predstavitev potencialnih kandidatov iz naše baze iskalcev (nove)
zaposlitve.
Kreiranje in objava oglasov v komunikacijskih kanalih ciljne skupine.
Zbiranje prijav kandidatov in posredovanje prijav naročniku.

475 EUR

Administrativni postopki (komunikacija s kandidati, klicni center za
informacije, vabila na razgovor, obveščanje neizbranih kandidatov).
M- coach – posredovanje novih sodelavcev s pomočjo coacha
Uvodni coaching pogovor z naročnikom glede kompetenc kadra, ki
ga potrebuje.
Poglobljena izpeljava postopka iskanja in selekcije ustreznega kadra
(oglaševanja, razgovori, testiranja).

1,5 bruto mesečna plača +
dogovorjeni coaching paket.

Podpora coacha ob zaposlitvi ustrezne osebe.
M -promotor
Najem promotork in hostes za promocije izdelkov in storitev na
sejmih, kongresih, konferencah, prireditvah, dogodkih.
Izbor ustreznega kadra v skladu s potrebami in željami naročnika.

Višina urne postavke odvisna
od velikosti projekta.

Splošno specializirano usposabljanje in uvajanje posredovanega
kadra.
Poskrbimo za primeren videz posredovanega kadra (obleka, ličenje).
Nadzor, kontrola kadra in dogodka.
Oglaševanje prostih delovnih mest - »Mega targeting«
Kreativa oglasa (grafična in vsebinska glede na zastavljeni
kompetenčni model).

275 EUR

Z namenom pridobivanja najboljših kandidatov, izberemo vse
(relevantne) medije in druge komunikacijske kanale, na katerih se
zadržujejo iskani profili.
Oglaševanje prostih delovnih mest - »Mini targeting«
Kreativa oglasa (grafična in vsebinska).

150 EUR

Objava oglasa na naši spletni strani.
Posredovanje dela delavcev uporabniku z iskanjem in selekcijo
Iskanje in selekcija ustreznega kadra.
Zaposlitev delavca (napotitev na zdravniški pregled, prijava potrebe
po delavcu, sklenitev pogodbe o zaposlitvi, prijava delavca in
družinskih članov v zdravstveno zavarovanje).
Ob prekinitvi pogodbe o zaposlitvi (obvestilo delavcu, odjava iz
zdravstvenega zavarovanja).
Vodenje kadrovske evidence (pogodba o zaposlitvi, spričevalo o
zdravniškem pregledu, vsi prijavni in odjavni obrazci).
Obračun plače in vseh ostalih poročil, ki jim mora voditi delodajalec
za svoje zaposlene.
Izplačilo plače napotenemu delavcu.
Prevzem delovno pravnega rizika, po dogovoru prevzem rizika
bolniških odsotnosti.

Po dogovoru, v obliki urne
postavke ali fiksnega
mesečnega pribitka.

Zagotavljanje dela za posamezne profile delavcev
Tarifni razred

Profili delavcev

I. tarifni razred

- proizvodni delavci (m/ž)
- fizični delavci - lažja dela (m/ž)
- ostali profili

II. in III. tarifni razred

- pomočniki v kuhinji, strežbi (m/ž)
- fizični delavci – težja dela (m/ž)
- ostali profili

IV. tarifni razred

Izhodiščna cena brez DDV
od 70 do 90 EUR/
najetega delavca mesečno

od 70 do 110 EUR/
najetega delavca mesečno

- kuharji (m/ž)
- natakarji (m/ž)

od 90 do 120 EUR/

- prodajalci (m/ž)

najetega delavca mesečno

- ostali profili
V. tarifni razred

- gimnazijski maturanti (m/ž)
- strojni tehniki (m/ž)
- elektrotehniki (m/ž)
- gradbeni tehniki (m/ž)

od 100 do 130 EUR/
najetega delavca mesečno

- ostali tehniki
VI. tarifni razred

- komercialisti (m/ž)
- poslovni sekretarji (m/ž)
- ekonomisti (m/ž)
- inženirji različnih smeri (m/ž)

od 110 do 150 EUR/
najetega delavca mesečno

- strokovni sodelavci (m/ž) - različna
področja
- ostali profili
od VII. tarifnega razreda
naprej

- vodje
- samostojni strokovni sodelavci (m/ž) različna področja

od 150 EUR naprej/
najetega delavca mesečno

- ostali profili
Posredovanje dela delavcev uporabniku brez iskanja in selekcije
Zaposlitev delavca (napotitev na zdravniški pregled, prijava potrebe
po delavcu, sklenitev pogodbe o zaposlitvi, prijava delavca in
družinskih članov v zdravstveno zavarovanje).
Ob prekinitvi pogodbe o zaposlitvi (obvestilo delavcu, odjava iz
zdravstvenega zavarovanja).
Vodenje kadrovske evidence (pogodba o zaposlitvi, spričevalo o
zdravniškem pregledu, vsi prijavni in odjavni obrazci).
Obračun plače in vseh ostalih poročil, ki jim mora voditi delodajalec
za svoje zaposlene.
Izplačilo plače napotenemu delavcu.
Prevzem delovno pravnega rizika, po dogovoru prevzem rizika
bolniških odsotnosti.

Po dogovoru,v obliki urne
postavke ali fiksnega
mesečnega pribitka.

Pomoč pri zaposlitvi delavca
Izvedemo celotni proces zaposlitve kandidata (pravni in kadrovski kriteriji).
Svetovalna ura kadrovskega strokovnjaka

od 90 EUR
od 40 EUR/h
do 180 EUR/h

Karierni in poslovni coaching
Podpora coacha v coaching procesu s ciljem:
oblikovanja lastnega kariernega načrta oz. izboljšanja kompetenc,
postavljanje merljivih ciljev in hitrejše doseganje ciljev,
boljše prepoznavanje lastnih potencialov in poglobljeno
samorazumevanja,
izboljšanje odnosov z zaposlenimi in kupci,
doseganje boljših rezultatov z manj vložene energije,
izpopolnjevanje medsebojne komunikacije,
zmanjšanje stresa,

100 EUR/h, coaching paketi po
dogovoru.

racionalnejše upravljanje s časom,
večja produktivnost,
pridobivanje zaupanja in samozavesti,
oblikovanje strategije za osebni razvoj in razvoj podjetja,
odprava strahov pred (ne)uspehom,
prenehanje s prelaganjem pomembnih stvari v prihodnost,
oblikovanje harmonije med delom in privatnim življenjem,
razvoj osebnih veščin.
Zunanja kadrovska služba – »HR Outsourcing«
Administrativni postopki pri zaposlovanju novih sodelavcev.
Skrb za pripravo dokumentov pri prenehanju delovnega razmerja.
Vodenje predpisanih kadrovskih evidenc in ažuriranje internih aktov
podjetja.
Priprava podatkov o plačah za obračunsko službo.
Priprava podatkov s HRM področja pristojnim inštitucijam.
Ažurno informiranje in obveščanje o novostih na HRM področju.
Kadrovsko-poslovno svetovanje.
Iskanje in posredovanje študentov.
Izvajanje osnovnega psihološkega testiranja.
Priprava letnega plana izobraževanj in obveščanje o primernih
izobraževanjih.
Pregled in prenova sistema vodenja razvojnih letnih pogovorov
(RLP).
Nudenje, izvajanje in urejanje ugodnosti za zaposlene.
Individualno karierno svetovanje za zaposlene (coaching).
Svetovanje pri uvajanju, usposabljanju, napredovanju in

Po dogovoru, glede na potrebe
in velikost podjetja.

upokojevanju zaposlenih.
Spremljanje razpisov (clipping) in obveščanje o potencialnih
razpisih.
Izvajanje ciljno usmerjenih intervjujev.
Outplacemant.
Spremljanje dela zaposlenih ter evalvacija HRM aktivnosti in
feedback sodelovanja.

Storitve opominjanja
Cena brez DDV
Stroški opominjanja in izterjave za vsako terjatev (ZPreZP)
Upravljanje terjatev

40,00 EUR
2,00 EUR

Cenik dodatnih storitev pri posredovanju dela dijakom in študentom
Poslovne storitve za člane študentskega servisa, delojemalce
Cena z DDV
Članarina, pavšalno letno nadomestilo za 42. čl – 45. čl. SP

0,00 EUR

Jamstveni sklad (JSPID) 40.čl. SP

0,00 EUR

Osnovno strokovno karierno svetovanje
Beleženje delovnih izkušenj
Pravno svetovanje z vseh pravnih področij v trajanju 1 ure. Svetovanje
bo izvedel odvetnik, s katerimi ima Workforce d.o.o. sklenjeno pogodbo
o izvajanju odvetniških storitev

48,00 EUR
0,00 EUR
60,00 EUR

Poslovne storitve za naročnike, delodajalce
Cena z DDV
Nadstandardna oblika posredovanja ponudbe dela, pasivna, 12. čl. SP

0,00 EUR

Nadstandardna obliko posredovanja ponudbe dela, aktivna, 13. čl. SP

0,00 EUR

Uporaba elektronskega produkta E-poslovalnica, 16. čl. SP, koledar. leto

0,00 EUR

Izvajanje pooblastila za izvedbo pavšalnega zavarovanja ZZVZZ

0,00 EUR

Zalaganje sredstev – izplačilo zaslužkov:
0,00% od neto zneska zaslužkov x št. dni valute
Oglas s ponudbo dela na prvi strani portala www.mjob.si
Storitev iskanja in predselekcije kadrovskih profilov na strošek obračuna
študentskega dela

0,00 EUR
36,00 EUR
od 3% do 8 %

Storitve za trg dela
Cena z DDV
Izdelava načrta za osebni in poklicni razvoj in karierni coaching

po dogovoru, obsegu: od 120 EUR

Storitve opominjanja
Cena brez DDV
Povrnitev stroškov izterjave za vsako terjatev (ZPreZP)
Upravljanje terjatev

40,00 EUR
2,00 EUR

Ta Cenik storitev Workforce d.o.o. je sestavni del Splošnih pogojev poslovanja Workforce d.o.o. in velja od dne
01.08.2012 dalje. Davek na dodano vrednost je obračunan po stopnji 20%, kjer je vključen v ceno oz. se ga
dodatno obračuna, kjer ni vključen v ceno.
Splošni pogoji poslovanja Workforce d.o.o. so objavljeni na spletni strani http://www.mservis.si/odruzbi/splosni-pogoji in na spletni strani https://www.mjob.si/splosni-pogoji/ in v vseh poslovalnicah
Workforce d.o.o., ki se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije.
Zaradi spremembe naziva družbe in poslovnega naslova ter spletne strani je bil dne 01.03.2021 narejen
redakcijski popravek splošnih pogojev, ki po vsebini ostajajo nespremenjeni.
Workforce d.o.o.
Matjaž Minatti, direktor

