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ADECCO V SVETU

• Skupina Adecco SA je vodilno podjetje na svetu 
t lj j šit d čj lj jza zagotavljanje rešitev na področju upravljanja s 

človeškimi viri. 

• Z več kot 6.000 poslovalnicami smo prisotni v 75 p p
državah. 

• Smo 4. največji delodajalec na svetu- dnevno 
zagotavljamo delo 700 000 posameznikov prizagotavljamo delo 700.000 posameznikov pri 
250.000 naročnikih. 

• Interno zaposlujemo skoraj 30.000 sodelavcev. 

• Delnice podjetja kotirajo na borzah v Švici, Franciji 
in ZDA. 



ADECCO V SLOVENIJI

• 100 odstotno v tuji lasti SA Švica. 

• Podjetje je bilo ustanovljeno aprila leta 2000. 

• Delujemo na podlagi koncesijske pogodbe• Delujemo na podlagi koncesijske pogodbe, 
sklenjene z Ministrstvom za delo. 

• Z 10 poslovalnicami pokrivamo področje 
celotne Slovenije. 

• Pri naših naročnikih imamo dnevno zaposlenih 
več kot 2000 sodelavcev.več kot 2000 sodelavcev. 

• Interni kolektiv Adecco Slovenija trenutno 
sestavlja 70 sodelavcev. 



ADECCO IN ŠPORT

Šport – ena izmed najpomembnejših komunikacijskih poti Adecca. 

• NAŠE VREDNOTE• NAŠE VREDNOTE
Vrednote skupine Adecco  so tesno povezane z vrednotami v športu. Timsko delo, zaupanje, lojalnost, 
predanost  in energičnost  so ključne osebnostne lastnosti, katere posedujemo in v katere verjamemo  
vsi zaposleni v Adeccu. 

NAŠE POSLANSTVO
• Adecco v skladu s svojim poslanstvom sponzorira različne športne dogodke in permanentno sodeluje 

s številnimi športnimi organizacijami tako na svetovnem kot tudi na nacionalni ravni (Mednarodnis številnimi športnimi organizacijami, tako na svetovnem kot tudi na nacionalni ravni (Mednarodni 
olimpijski komite, Olimpijski komite Slovenije, športne zveze,…). 



ADECCO IN ŠPORTNI DOGODKI

• Kje smo že sodelovali?

• Zimske olimpijske igre Torino 2006
• Davis Cup
• Euro 2000 Football Cup
• Olimpijske igre Sidney 2000
• Commonwealth Igre, Londong
• IAAF World Championship Edmonton

• Adecco sodeluje kot agencija za posredovanje dela in kot pokrovitelj!



PROGRAM ZAPOSLOVANJA ŠPORTNIKOV

- Leta 2005 je Adecco v sodelovanju z 
d d i li ij ki k it j ilmednarodnim olimpijskim komitejem razvil 

“Program zaposlovanja športnikov”, s katerim 
želi pomagati profesionalnim športnikom pri 
prehodu na trg dela ob koncu njihove športne 
k ikariere.

- V Sloveniji Adecco od leta 2005 uspešno 
sodeluje z Olimpijskim komitejem Slovenijej p j j j

- Program je namenjen vsem vrhunskim 
športnikom, ki si želijo pridobiti dodatna znanja 
in sposobnosti za uspešno prihodnost poin sposobnosti za uspešno prihodnost po 
športni karieri

- Vsem mladim športnikom, katerim želimo 
predstaviti, kako pomemben je razvoj celostne 
osebnosti (tako izobrazba kakor tudi šport). 



RAZCVET PROGRAMA

2005 - 2006 2007 2008
1,700* športnikov

Zaposleni in trenirani
(700 in 05, 1,000 in 06)

1,500 športnikov
Zaposleni in trenirani

2,540 športnikov 
Zaposleni in trenirani

• Španija
• Italija
• Norveška

• ZDA
• Romunija

M dž k

• Portugalska
• Olimpijska 
solidarnost

• Argentina
•Češka 
Slovaška• Norveška

• Danska
• Švedska
• Finska

• Madžarska
• Nova Zelandija
• Poljska
• Mehika

solidarnost
• Singapore
• Hong Kong
• Mednarodni

•Slovaška
•Canada
•V procesu 
sprejetja• Finska • Mehika

• Švica
• Nemčija
• Južna Afrika

• Mednarodni 
paraolimpijski 
komite

sprejetja 
programa:
•Srbija
•Brazilija• Južna Afrika

• Slovenija
Brazilija

•Velika 
Britanija
•HrvaškaHrvaška



PREHOD MED ŠPORTNO IN POSLOVNO KARIERO

Danes se kaže rezultat vaših Zadnji dan “športnika” Adeccov programDanes se kaže rezultat vaših 
dosedanjih dosežkov. 

Zadnji dan športnika   

nastopi Šok. 

Adeccov program 
zaposlovanja pomaga 
športnikom pri načrtovanju 
zaposlitvene prihodnosti. 

Želim si postati p
zdravnik...

Možnost 2

Ni prave izobrazbe

Ni delovnih izkušenj 

?

Pomagam si sam.
Nizka možnost 
zaposlitve 

Ni pokojnine ?

Grem naprej z 
Adeccom.

Možnost1
Ni pokojnine

Ni sponzorjev

=> problem



ŽIVLJENJE PO ŠPORNI KARIERI

Most do nove kariere

Nova karieraŠportna kariera Prehod

Seminar o prehodu v 
zaposlitev

Osebnostna analizaOsebnostna analiza

Profesionalna priprava

Zaposlitev



PROGRAM

• Seminar o prehodu v novo poslovno kariero

• Prvi korak• Prvi korak
• Predstavitev Adecca in programa za zaposlovanje športnikov;
• Spoznavanje in individualna osebna analiza (sposobnosti in znanja športnika, 

analiza zaposlitvenih ciljev)analiza zaposlitvenih ciljev). 

• Drugi korak
• Orodja za predstavitev sebe (CV predstavitveno pismo igra vlog-intervju);Orodja za predstavitev sebe (CV, predstavitveno pismo, igra vlog intervju);
• Osebni načrt razvoja.

• Tretji korak• Tretji korak
• Možnost psihološkega testiranja, izvedba Xpert-Testov, itd.;
• Simulacija zaposlitvenih razgovorov. 

• ZAPOSLITEV – predstavitev športnika naročnikom Adecca; možnosti preizkušanja različnih 
del, itd.. 



KONTAKTNI PODATKI

Splošni podatki o podjetju:

Adecco H.R. d.o.o.
Brnčičeva ulica 15b, 1000 Ljubljana
info@adecco.si

• Kontaktna oseba, odgovorna za zaposlovanjeg p j
športnikov je dosegljiva vsak delovnik med 8. in
18. uro

• Anja Beslič, vodja programa za zaposlovanje
športnikov

Telefon: 01 / 560 92 85
GSM: 051 / 693 261
E-pošta: anja.beslic@adecco.si


