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SPOZNAJTE BAZO ŽIVLJENJEPISOV  
SKOZI 3 ENOSTAVNE KORAKE
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KAJ JE BAZA ŽIVLJENJEPISOV?
Baza življenjepisov je zbirka življenjepisov kandidatov, ki si želijo biti vidni delodajalcem in 
vabljeni v selekcijski postopku. 
Dokument prikazuje možnosti, ki jih baza življenjepisov ponuja delodajalcem.

UVOD

OGLEDI V BAZI ŽIVLJENJEPISOV
Za dejanja, ki jih izvajate v bazi življenjepisov, koristite določeno število ogledov.
Oglede lahko pridobite s klikom na tipko »Kupite oglede« in nakupom enega od paketov. 
Informacije o preostalem številu ogledov so na vaši začetni strani v vašem uporabniškem 
računu.

Vaši ogledi imajo rok trajanja, ampak jih lahko kadarkoli znova nakupite. Informacije o trajanju 
storitve koriščenja ogledov so na voljo v uporabniške vmesniku pod Baza življenjepisov.
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1. KORAK

DOSTOP K BAZI ŽIVLJENJEPISOV
K bazi življenjepisov lahko dostopamo s klikom na tipko »Preišči bazo« na začetni strani.

Baza življenjepisov vsebine sledeče elemente: 1. iskalnik, 2. napredni filtri, 3. mape 
življenjepisov, 4. informacije o ogledih, 6. spisek življenjepisov
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Napredni filtri
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2. KORAK

ISKALNIK IN NAPREDNI ISKALNIK ŽIVLJENJEPISOV
Po bazi življenjepisov se išče z vnosom ključnih izrazov v iskalnik. Vneseni pojmi so vidni pod 
iskalnikom in jih lahko odstranite s klikom na ‘x’ poleg pojma.
Iskalni izraz sestavljen iz več besed mora biti med narekovaji:

Spodaj pod vnesenimi kriteriji se izpiše število življenjepisov, ki ustrezajo iskalnim kriterijem.
Do naprednih filtrov lahko dostopate s klikom na ikono ( ) na desni strani iskalnika. Vnesite 
želene kriterije in kliknite na gumb “Filtriraj”, da dobite življenjepise, ki ustrezajo vašim 
kriterijem.
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3. KORAK

MAPA ŽIVLJENJEPISOV
Želene profile lahko shranite v mape. Življenjepisi v mapi so na voljo tudi po poteku vašega 
zakupljenega obdobja za dostop do baze profilov, ne glede na število razpoložljivih ogledov.
Življenjepise kandidatov lahko shranite v mapo na dva načina:
1. Na seznamu profilov označite želene kandidate in kliknite gumb “Shrani”
 

2. Kliknite želeni profil in znotraj profila na vrhu strani kliknite gumb “Shrani”.
V meniju izberite mapo, v katero želite trajno shraniti profil.



Hvala za vašo pozornost!

Na domači strani v vašem uporabniškem profilu na Deloglasnik 
se nahaja imet vašega svetovalca, na katerega se lahko obrnete 

z dodatnimi vprašanji.

Lahko pa nas kontaktirate tudi na
info@deloglasnik.si  

ali po telefonu na  
+386 1 2307 896.


