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Poštovani, 

pozivamo Vas na konferenciju “Zaposli se u Hrvatskoj” koja će se održati u utorak 26. ožujka 2019. od 
9.30 do 13.15 sati u Hotelu Esplanade Zagreb, u Smaragdnoj dvorani, Mihanovićeva 1.

Organizatori konferencije su Jutarnji list i Hrvatski zavod za zapošljavanje, a pokrovitelj konferencije je 
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. 

Cilj je ove konferencije promicanje pozitivne slike o mogućnostima zapošljavanja u Hrvatskoj uz pomoć 
mjera aktivne politike zapošljavanja koje se okreću mladima kako bi budućnost ostvarili u svojoj  zemlji 
te se realizirali u poslovnom svijetu.

Na konferenciji će se predstaviti sve važne informacije o mogućnostima koje pružaju mjere aktivne 
politike zapošljavanja. Naglasak će biti na mjeri samozapošljavanja koja potiče poduzetnički duh, pot-
pori za zapošljavanje (pripravništvo) koja omogućuje stjecanje prvog radnog iskustva svima koji su 
završili visoko obrazovanje i ulaze u svijet rada te specijalizirane programe zapošljavanja sufinancirane 
sredstvima Europskog socijalnog fonda koji odgovaraju izazovima na tržištu rada. Predviđeno je  obra-
ćanje ministra rada mr. sc. Marka Pavića te ravnatelja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.  

Slijedi prezentacija kampanje “Zaposli se u Hrvatskoj“ koja  široj javnosti predstavlja primjere dobre prak-
se realizirane uz pomoć mjera aktivne politike zapošljavanja i specijaliziranih programa zapošljavanja koji 
se financiraju iz Europskog socijalnog fonda (ESF). 

Panel-rasprava bit će podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu raspravljat će se o temi „Kako se zapo-
sliti u Hrvatskoj“, a sudjelovat će  ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić, direktor Hrvatske 
udruge poslodavaca Davor Majetić, potpredsjednik HGK za industriju i energetiku Tomislav Radoš, 
predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje Marina Nekić. 

U drugom dijelu panel-rasprave raspravljat će se o tome „Kako članstvo u EU pomaže u poticanju zapo-
šljavanja i promociji poduzetništva“  uz ministra rada Marka Pavića sudjelovat će savjetnik predsjednika 
Vlade Karlo Ressler, voditelj Predstavništva EK u Hrvatskoj, te poduzetnici.

U okviru konferencije, a nakon panela, bit će potpisani ugovori za poziv „Lokalne inicijative za poticanje 
zapošljavanja – faza III“ sufinanciranih sredstvima Europskog socijalnog fonda. 

Nakon panela organiziran je domjenak koji je prilika za neformalniji razgovor sudionika.

Nadamo se da ćete pronaći vremena i pridružiti nam se.

Ljubazno Vas molimo da dolazak potvrdite najkasnije do ponedjeljka 25. ožujka na adresu: 
JutarnjiList.GlavniUrednik@hanzamedia.hr
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 PROGRAM 

9.30 - 10.00 Registracija sudionika

10.00 - 10.03 Pozdrav organizatora

10.03 - 10.13 Ravnatelj HZZ-a Ante Lončar

10.13 - 10.30 Ministar rada Marko Pavić

10.30 - 10.45 Predsjednik Vlade Andrej Plenković (tbd)

10.45 Prezentacija kampanje “Zaposli se u Hrvatskoj“, Miroslav Smetiško, glavni savjetnik   
 ministra, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava 

11.00 Prvi videofilm o programu zapošljavanja - osobne priče ljudi koji su koristili    
 mjere aktivne politike zapošljavanja

11.05  Prvi dio panel-rasprave: Kako se zaposliti u Hrvatskoj
 sudionici:
 Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava
 Davor Majetić, HUP
 Luka Burilović, HGK
 Dragutin Ranogajec, HOK
 Marina Nekić, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 Moderator: Marko Biočina, izvršni urednik Jutarnjeg lista i glavni urednik Globusa

11.50 Drugi videofilm o programima zapošljavanja koji se financiraju iz ESF-a

11.55. Drugi dio panel-rasprave: Kako članstvo u EU pomaže u poticanju zapošljavanja   
 i promociji poduzetništva“
 sudionici:
 Marko Pavić, ministar rada i mirovinskoga sustava
 Karlo Ressler, savjetnik predsjednika Vlade
 Branko Baričević, voditelj Predstavništva EK u Hrvatskoj
 Damir Sabol, Microblink (PhotoMath, PhotoPay)
 Mate Rimac, Rimac automobili (tbd)
 moderator: Marko Biočina, izvršni urednik Jutarnjeg lista i glavni urednik Globusa

12.40 Pitanja iz publike

13.00  Dodjela ugovora za poziv “Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanje – faza III”   
 sufinanciranih sredstvima Europskog socijalnog fonda

13.30  Ručak za sudionike
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