
 

 

Pārskats: 

� Platforma "Centrālbaltijas darba prāmis" ir pārrobežu izglītības un darba tirgus projekts, kas 

izstrādāts sadarbībā ar partneriem no Zviedrijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas.  

� Vispārējais projekta mērķis ir stiprināt pārrobežu sadarbību visu darba tirgus dalībnieku kopējā 

robežas reģionā, lai veicinātu pārrobežu darba tirgus attīstību. 

� Augšējā izvēlnē ir izvietota informācija  par platformas mērķiem, kā arī par mērķa reģioniem un 

partneriem. 

� Platforma ir pieejama 5 valodās, un tajā sniegtā informācija attiecas uz četrām pamata mērķa 

grupām un pakalpojumiem: Darba meklētājiem, izglītības meklētājiem, darba devējiem un 

ekspertiem, un informācija par izglītības atzīšanu (sadaļa tapšanas stadijā). 

� Lietotāji var noklikšķināt uz katras sadaļas, lai iegūtu īsu aprakstu, detalizēta informācija pieejama 

lietotājam noklikšķinot uz zaļajām pogām, piemēram darba meklētājiem "MEKLĒT PROFESIJAS". 

� Kad esat veikuši savu izvēli, atvērsies jauna lapa (filtrs). Atkārtojiet šo pašu  procedūru informācijas 

meklēšanai par katru mērķa grupu! 

Centralbaltic Job Ferry - User Manual  
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Šī lietotāja rokasgrāmata ir paredzēta visām šīs  platformas mērķa grupām. Lietotāji 

tiek nodrošināti ar tehnisko moduļu un tajā ievietotās informācijas aprakstu, 

ieinteresētās personas var iegūt pakalpojumu un sadarbības iespēju pārskatu 

sadarbībā ar projektu "Centrālbaltijas darba prāmis". 
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 Pakalpojums darba meklētājiem 

 

  

  Informācija darba meklētājiem: 

� Izmantojiet atlases jautājumus un kreisajā pusē pēc kārtas tiks izvietots atlasīto profesiju saraksts, 

kurš tiks izveidots saskaņā ar Jūsu norādītajiem parametriem.  

� Uzklikšķinot uz profesiju, ekrāna labajā pusē atvērsies detalizēta informācija no kataloga. Jūs 

varat atvērt un aizvērt informācijas kategorijas, uzklikšķinot uz tām. Jūs varat mainīt meklēšanas 

parametrus kreisajā pusē jebkurā brīdī, kā rezultātā tiks izveidots jauns  pieejamo rezultātu 

saraksts. 
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 Pakalpojums izglītības un apmācības meklētājiem 
 

 

  
Informācija izglītības un apmācības meklētājiem: 

� Izmantojiet atlases jautājumus un kreisajā pusē pēc kārtas tiks izvietots atlasīto rezultātu saraksts 

(izglītības/apmācības profili), kurš tiks izveidots saskaņā ar Jūsu norādītajiem parametriem.  

� Lielākā daļa informācijas kategoriju attiecas uz izglītības jautājumiem un prasībām, tostarp, 

piemēram, saraksts ar potenciālajām izglītības / apmācības iestādēm. 
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 Pakalpojums darba devējiem & ekspertiem 
 

  

 
 

  Informācija darba devējiem & ekspertiem: 

� Jums ir divas iespējas, lai iegūtu pieeju informācijai:  

� izmantojot "Ātro meklēšanu" ar automātisko pabeigšanas funkciju. Ierakstiet pirmos Jūsu 

interesējošās profesijas burtus un izvēlieties vēlamo profesiju no saraksta, uzklikšķinot uz tās. 

� ja Jums neizdodas atrast meklēto profesiju, izmantojot ātro meklēšanu, Jūs varat noklikšķināt uz 

sadaļas "Detalizēta meklēšana". Uzreiz pēc uzklikšķināšanas Jūs varat ievadīt filtra jautājumus, 

iegūstot pārskatu par pieejamajiem rezultātiem (sk. piemēru nākamajā lappusē). 
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 Pakalpojums darba devējiem un ekspertiem 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija darba devējiem un ekspertiem: 

� Darba devējiem (piem. personāla resursu vadītājiem) vai izglītības ekspertiem (piem. izglītības  

iestāžu pārstāvjiem) ir piekļuve visiem parametriem, kas saistīti ar profesiju. 

� Šī funkcija ļauj ārvalstu lietotājiem iegūt pilnīgu un detalizētu profesijas pārskatu. 

� Personāla resursu vadītāji, valsts, vai privātās nodarbinātības aģentūras var izmantot šo rīku, 

ārzemju darba pieteikumu izvērtēšanai. 

� Iespēja salīdzināt ārvalstu profesiju/ kvalifikāciju ar attiecīgu vietējām profesijām / kvalifikācijām 

(skat. piemēru nākamajā lappusē). 
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 Pakalpojums darba devējiem un ekspertiem 

  

� Kad esat izvēlējies profesiju (piem. aukle Zviedrijā), izmatojot "Ātro meklēšanu" vai detalizēto meklēšanu, 
uzklikšķiniet “Iezīmēt profesijas salīdzināšanai”, un attiecīgā profesija tiks pievienota salīdzināšanas sarakstam. 

�  Tad nokļūstiet atpakaļ meklēšanas laukā un ievadiet citas profesijas nosaukumu, kuru jūs vēlētos salīdzināt un 
uzklikšķiniet uz tās pašas pogas (“Iezīmēt profesijas salīdzināšanai”). 

 
�  Jūs varat atzīmēt un salīdzināt vienlaikus līdz trijām profesijām. Kad esat izveidojis savu izvēli, noklikšķiniet uz 

"Salīdzināt profesijas" un pēc tam tiks atvērts jauns logs (skatīt zemāk): 
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Pamatpakalpojumi 

  

 

  

Pamatpakalpojumi: 

� Katrā no filtriem jums ir iespēja izveidot PDF failu par izvēlēto profesiju (skat. piemēru "Aukle 

(Zviedrijā)") nākamajā lapā. Lai to izdarītu vienkārši uzklikšķiniet uz PDF ikonas! 

� Ja Jums ir piezīmes vai labojumi publicētajam saturam, Jūs esat laipni aicināti dalīties ar mums 

savā viedoklī. Nevilcinieties - uzklikšķiniet uz "Sazināties ar mums"! 
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Pamatpakalpojumi: PDF  
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Pakalpojumi un ieteikumi - kā strādāt ar lietotāja palīdzības dienestu? 

Pakalpojumi un ieteikumi: 

� Lietotāji var izmantot palīdzības dienesta funkcijas un saņemt norādes / konsultācijas par 

mobilitātes noteikumiem, nodokļu jautājumiem, kvalifikāciju atzīšanu (procedūras,) vai instrukcijas 

par to, kā izmantot platformas rīkus un funkcijas. 

� Lietotāji var gan zvanīt mums, gan izmantot kontaktinformāciju, lai sazinātos ar projekta komandu. 

� Jūs varat sazināties ar mums, nosūtot īpašu pieprasījumu, piemēram gadījumā, ja nepieciešamas 

kontaktpersonas ārvalstīs vai detalizētāka informācija. 

� Ieinteresētās personas var kļūt par šīs platformas partneriem, ievietojot platformā savus 

pakalpojumus, kā arī sniegt priekšlikumus un ieteikumus mūsu komandai, izmantojot iespēju 

veidot stipru partnerības tīklu. 

� Atsevišķs palīdzības dienests darba devējiem, kuri vēlas vecināt sava uzņēmuma izaugsmi, 

izvietojot platformā informāciju, kas kļūtu pieejama ārvalstu darba meklētājiem, skolu beidzējiem 

un institūcijām. Sadaļu sauc "Pakalpojums darba devējiem". 
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Kā kļūt par platformas partneri 

   

Partneri un fondi: 

� Kļūstiet par partneri un reģistrējieties bez maksas, reklamējot savu uzņēmumu,  izvietojot savas 

organizācijas logo un kontaktinformāciju!  

� Iegūstiet sasaisti ar konkrētiem profesijām un kļūstiet atpazīstami konkrētās tautsaimniecības 

nozarēs!  

� Kļūstiet par "Centrālbaltijas darba prāmja" sadarbības partneriem un apmainies ar saitēm starp 

savu platformu /mājas lapu un mūsu! 

� Izveido piekļuvi mūsu datubāzei un administrē savam uzņēmumam nepieciešamos datus 

(piemēram, kā iestāde, amatpersona, augstskola, uzņēmumu apvienība ...)! 
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 Datu bāze un administrēšana 

 

 

 

 

 

Datu bāze un administrācijas zona: 

� Ja vēlaties savu individuālo login + paroli, lai un piekļūtu administrācijas sadaļai, sazinieties ar 

savas valsts projekta partneri. 

� Sazinieties ar mūsu komandu un gūstiet ieskatu platformas struktūrā un datu avotos. 

� Izveido un administrē pats savas Organizācijas profilu un saistieties ar profesijām atbilstoši savas 

organizācijas interesēm (nākamā lappuse). Jūs varat pārskatīt datus un konfigurēt tos bez maksas 

jebkurā laikā.  

� Izmantojot platformas sniegtās iespējas, jūs varēsiet veicināt savas organizācijas atpazīstamību 

noteiktu lietotāju grupu vidū. 
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 Kā administrēt savu profilu un prezentēt to tiešsaistē saistībā ar izvēlētajām profesijām? 
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Kā sadarboties platformas ietvaros? 

 

 

 

 

 

Kā apmainīties ar informāciju platformā: 

� Sadarbojies ar "Centrālbaltijas darba prāmi" kā saites partneris, izmantojot savstarpējo saišu 

apmaiņu. 

� Publicējiet darba vakances, pieaugušo tālākizglītības vai kvalifikācijas celšanas iespējas sistēmā 

caur interfeisiem (piemēram, izmantojot XML, iFrame). 

� Izmantojiet  "Centrālbaltijas darba prāmi", lai  sazinātos ar organizācijām / darba devējiem / 

iestādēm ārzemēs, tādējādi paplašinot savu sadarbības partneru tīklu un atrodot partnerus, kas 

piedāvā līdzīgus pakalpojumus. 
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Mums ir svarīgs Jūsu viedoklis! 

 

 

 

 

 

Dalieties ar mums savā viedoklī: 

� Apmeklējiet mūsu tiešsaistes aptauju un veiciniet pastāvīgu platformas uzlabošanu un 

optimizāciju saskaņā ar Jūsu atsauksmēm. 

� Atgriezties pie mums, piedaloties mūsu aptaujā un novērtējiet  "Centrālbaltijas darba prāmī" 

pieejamos datus, informācijas izvietojumu, navigāciju, draudzīgumu lietotājam, rīkus un funkcijas.  

� Dalieties savā viedoklī un idejās ar mums, ja jums nepieciešami papildus pakalpojumi, tālāka 

informācija vai nepieciešami jauni  (potenciāli) sadarbības partneri. 
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Sekojiet mums Facebook 

 

  Sekojiet mums Facebook: 

� Pievienojieties mūsu Facebook kopienai un sekojiet  "Centrālbaltijas darba prāmja" jaunumiem, un 

esi informēts par jaunākajām diskusijām mūsu dalībnieku vidū. 

� Ievieto savas publikācijas vai dalies diskusijās par nodarbinātību un mobilitāti, dalies ar savu 

pieredzi un padomu, tādējādi dodot iespēju sev vai savai iestādei iesaistīties dialogā.  
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Piedalies ziņu veidošanā un parakstieties uz jaunumu 

saņemšanu! 
 

  

 

 

 

 

Abonējiet mūsu ziņu lapu: 

� Piedalies mūsu ziņu lapas jautājumu aktualizēšanā: piem. publicējiet informāciju par saviem 

pasākumiem, izvietojiet paziņojumus un jaunākās ziņas vai mērķa grupām noderīgu informāciju! 

� Abonē mūsu ziņu lapu un seko pēdējiem projekta notikumiem, saņemot aktuālo informāciju par 

tendencēm un notikumiem! 
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Perspektīvas un pakalpojumi attīstības procesā 

 

 

 

www.cbjobferry.eu  

Perspektīvas un pakalpojumi attīstības procesā: 

� Tiks ievietota informācija par citām profesijām un piedāvāti papildus reģionālie kontakti, aizvien 

pieaugošs sekotāju skaits Facebook kopienā 

� "Centrālbaltijas darba prāmja" kartes (ģeogrāfiskas partneru kartes pēc reģioniem un 

tautsaimniecības sektoriem) 

� Mērķtiecīga Meklēšanas rīka optimizācija (SEO), reitinga sistēmu un prezentāciju ieviešana un 

uzlabošana  

� Jaunas saites ar partneriem un sadarbība ar līdzīgiem tīkliem / iniciatīvām  

� Sazinieties ar mums kopīgai biznesa ideju realizēšanai, ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, vai 

arī, ja vēlaties finansēt / sponsorēt projektu / platformu!  

� Zvaniet vai sūtiet mums e-pastu, ja Jūs esat gatavi sadarboties ar platformu vai ja Jūs sniedzat 

līdzīgus pakalpojumus! 


