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15. APRIL 2015 EKONOMSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
8:30 - 17:50

Karierni center Ekonomske fakultete v Ljubljani (CERŠ – Center za razvoj in svetovanje 
študentom) v sodelovanju s študentskim društvom Management Group organizira že 
12. karierni dan Delo MeNE išče. 

Namen letošnjega kariernega dne je seznaniti študente z zaposlitvenimi možnostmi 
in načinom kadrovanja uveljavljenih slovenskih in mednarodnih podjetij ter povečati 
zaposlitvene možnosti naših študentov in diplomantov, s poudarkom na pridobivanju 
znanj in veščin, ki jih na karierni poti - poleg formalno pridobljenih znanj v času študija – 
študenti še potrebujejo. Prav tako želimo študentom povedati, kdo oz. katere inštitucije 
jim na poti do zaposlitve lahko pomagajo, tako z vidika zaposlovanje doma, kot tudi v 
tujini.

V ta namen smo pripravili 21 predavanj, na katerih boste izvedeli, kaj bodoči delodajalci 
pričakujejo od vas, kako se pripraviti na prvi stik z delodajalcem, kako postopati pri 
iskanju zaposlitve v tujini ter pomembne značilnosti trga dela v Sloveniji in tujini. 

POZOR: Udeležba na posameznih predavanjih v sklopu DMI 2015 se bo 
udeležencem štela za delno priznavanje izpita pri predmetu Razvoj poslovnih 
spretnosti.

Udeležba na dogodku je sicer brezplačna, vendar se je zaradi omejitve prostora na 
posamezne delavnice potrebno prijaviti.

Informativno-svetovalni kotiček
Tekom celega dne boste dodatne informacije o možnostih zaposlitve in opravljanja 
strokovnih praks doma in v tujini lahko pridobivali na informativnih točkah naših 
udeležencev.

KARIERNI DAN DELO MENE IŠČE 2015
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8.00 – 8.45 Prihod udeležencev

Predavalnica P-125

09.00 – 10.30 Deloitte: Predstavitev zaposlitvenih možnosti 
10.50 – 12.20 Unija računovodska hiša: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
12.40 – 14.10 Andreja Turman (Ekonomska fakulteta, CERŠ), Tina Grilc: Erasmus sklad in 

strokovne prakse v tujini
14.30 – 16.00 EY Slovenija: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
16.20 – 17.50 Tina Grilc: Da pisanje prijave v angleščini ne bo več problem 

Predavalnica P-126

09.00 – 10.30 Proplus: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
10.50 – 12.20 Coca Cola HBC: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
12.40 – 14.10 Ljubljanski univerzitetni inkubator: Ali se lahko v podjetništvu preizkusim tudi jaz
14.30 – 16.00 P & S Capital: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
16.20 – 17.50 KPMG: Predstavitev zaposlitvenih možnosti

Predavalnica P-127

09.00 – 10.30 Zavod Ypsilon: Ychallenge accepted
10.50 – 12.20 AIESEC Slovenija: Delo v tujini preko organizacije AIESEC
12.40 – 14.10 Center of Excellence in Finance: Attracting talents to an international environ-

ment* (predavanje bo v angleškem jeziku)
14.30 – 16.00 Europass: Kako prikazati svoje prednosti z orodji Europass
16.20 – 17.50 Zavod NEFIKS: Z delavnico zaposlitvene pismenosti do zaposlitve

Predavalnica P-128

09.00 – 10.30 EURES, Zavod RS za zaposlovanje: Zaposlitvene priložnosti v Evropi
10.50 – 12.20 Tehnološki park Ljubljana: Gradnja lastne podjetniške zgodbe
12.40 – 14.10 LeitnerLeitner: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
14.30 – 16.00 Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: Študij in štipendije za študij v tujini
16.20 – 17.50 Gregor Mesarić: Kako prepričati delodajalca, da sem pravi kandidat zanj

Sejna soba senata

12.40 – 14.10 KPMG: Predstavitev zaposlitvenih možnosti

Klubska soba

16.20 – 17.50 Mojca Križnar (Hill International): Moje poslanstvo

URNIK

INFO TOČKE

• PWC
• HYPO Banka 
• Klub govorništva
• P & S Capital
• EY Slovenija

• Deloitte
• Zavod Ypsilon
• Leitner & Leitner
• AIESEC
• NEFIKS

• KPMG
• EURES, Zavod RS za
   zaposlovanje
• Europass
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Uspeh je blizu, če ste v pravi dr(sl)užbi! 
Zaposlovanje diplomantov 

DELOITTE

Družba Deloitte je največja svetovalna družba na svetu. Predvsem je poznana po storitvah 
revizije, vendar pa je poleg te tudi pomemben in celo večkrat nagrajen ponudnik storitev 
davčnega svetovanja, pravnega svetovanja ter poslovnega in finančnega svetovanja za 
javne in zasebne družbe iz različnih gospodarskih panog. Deloittova svetovna mreža je 
obsežna: z globalno povezanim omrežjem družb članic v več kot 150 državah ponuja 
prvovrstne zmogljivosti in izjemno kakovostne storitve ter strankam omogoča vpogled 
v kompleksne izzive, s katerimi se soočajo pri svojem poslovanju. V svetovnem merilu v 
Deloittu deluje približno 200.000 strokovnjakov, zavezanih k zagotavljanju odličnosti.

V Sloveniji storitve zagotavljata Deloitte revizija d.o.o in Deloitte svetovanje d.o.o. (pod 
skupnim imenom Deloitte Slovenija), ki sta članici Deloitte Central Europe Holdings 
Limited. Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe za strokovne storitve v Sloveniji, 
ki nudi storitve revizije, davčnega, pravnega, poslovnega in finančnega svetovanja 
ter svetovanja na področju tveganj, ki jih zagotavlja več kot 100 domačih in tujih 
strokovnjakov.

Strokovnjake združenja Deloitte povezuje kultura sodelovanja, ki spodbuja poštenost, 
visoka vrednost, ki jo zagotavljajo trgom in strankam, predanost drug drugemu in 
moč, ki jo črpajo iz kulturne raznolikosti. Naši zaposleni so deležni nenehnega učenja, 
pridobivanja dragocenih izkušenj in poklicnih priložnosti, ki bogatijo. Strokovnjaki 
družbe Deloitte si prizadevajo krepiti odgovornost podjetij, vzpostaviti zaupanje javnosti 
in pustiti pozitiven vtis v družbi.

9.00 – 10.30 Predavalnica P-125
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Ker neprestano širimo skupino strokovnjakov, nudimo priložnost razvoja kariere ljudem 
z različnimi akademskimi ozadji, kariernimi potmi in osebnostnimi lastnostmi. Priložnost 
ponujamo samostojnim, ambicioznim in kreativnim posameznikom, z izkušnjami ali 
brez, z odličnim znanjem angleškega jezika, ki iščejo nove izzive in priložnost za delo 
na projektih.

Mladim diplomantom ponujamo stimulativno delovno okolje, veliko možnosti za 
pridobitev izkušenj v mednarodnem okolju ter za učenje od usposobljenih in strokovno 
podkovanih sodelavcev. Če ste motivirani, ustvarjalni, vas zanimajo finance ter 
sodelovanje z domačimi in mednarodnimi strokovnjaki, ste na pravi poti, da se nam 
pridružite!

Največ mladih diplomantov - od 10 do 20 – običajno zaposlimo konec poletja, kar pa ne 
pomeni, da vaše prošnje z življenjepisom niso dobrodošle kadar koli v letu. Zaposlitvene 
oglase objavljamo skozi vse leto, zato nas spremljajte na spletni strani www.deloitte.si 
ter na Facebooku Deloitte Slovenija. Če boste ustrezali pogojem, vas bomo povabili na 
razgovor in testiranje.

• univerzitetno izobrazbo ekonomske ali katere druge smeri (matematika, fizika, tudi 
pravo in družboslovje)

• poznavanje in uporaba Microsoft Office orodij
• aktivno znanje angleškega jezika
• sposobnosti timskega dela
• natančnost, samoiniciativnost, proaktivnost
• pripravljenost samostojnega sprejemanja znanja.

Pridružite se naši ekipi – Deloitte vam bomo približali tudi na Kariernem sejmu! Točen 
termin predstavitve najdete v programu sejma. CV lahko prinesete s seboj!
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Poklic računovodje na Uniji kot poklic prihodnosti

UNIJA RAČUNOVODSKA HIŠA

Opis predstavitve:
• Značilnosti poslovnega sistema in organizacijske kulture Unije d.d.
• Karierne možnosti in sistem napredovanja na Uniji
• Sistem zaposlovanja in zaposlitvene možnosti v 2015

Unija računovodska hiša d.d. smo računovodski servis, ki svojim strankam z aktivno 
prisotnostjo v mednarodnem prostoru – v Avstriji, Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in 
Hercegovini, omogočamo, da imajo vse informacije za vse regije, na katerih delujejo, na 
enem mestu. Svoje poslovanje smo v zadnjem letu razširili tudi v obliki mreže franšizijev, 
ki delujejo na različnih lokacijah po Sloveniji, načrtujemo pa tudi širitev v Nemčijo in Črno 
Goro. Unija d.d. morda še ni največje podjetje po velikosti, imamo pa velike ambicije, ki 
jih korak za korakom tudi uspešno uresničujemo.

Usmerjeni smo v razvoj na vseh področjih, saj nam to omogoča, da ponujamo celovite 
rešitve za naše naročnike. Naš cilj je doseganje zadovoljstva in zaupanja strank, pa 
tudi dvigovanje ugleda računovodske dejavnosti. Visoka strokovnost je temeljni 
dejavnik, ki vpliva na izbor računovodskega servisa in tudi na zaupanje naročnikov. 
Sodelavci Unije svojo strokovnost potrjujejo tako s svojo formalno izobrazbo kot tudi 
s stalnim strokovnim izobraževanjem. Preko 100 ur letnega usposabljanja krepko 
presega evropsko povprečje, ki se giblje med 30 in 40 ur. Zavedamo se, da lahko le 
z usposobljenim strokovnim kadrom postavljamo in vzdržujemo zastavljene visoke 
strokovne standarde. Usposabljanje zaposlenih poteka na Inštitutu za računovodstvo, 
izvajamo redna mesečna interna izobraževanja, na katerih naši svetovalci predstavljajo 
strokovne novosti in rešitve, izvajamo program skupinskega mentorstva, ki ga vodijo naši 
davčni svetovalci, in program intenzivnega usposabljanja talentov.

Z uvajanjem modernih informacijskih tehnologij in razvijanjem lastnih rešitev se 
prilagajamo modernemu načinu poslovanja in življenja. Smo prvi računovodski servis, ki 
mu je Arhiv RS podelil dovoljenje za brezpapirno poslovanje. V večini podjetij smo uvedli 
skeniranje in elektronski prenos dokumentov, ki poleg časovnega prihranka omogoča 
tudi boljšo sledljivost in izključitev človeških napak. Smo prvi računovodski servis, ki ima 
celotno poslovanje v oblaku, kar zaposlenim omogoča dostop od vsepovsod, kjer je 
prisoten internet, strankam pa 24/7 on-line vpogled v podatke. Naša zadnja stvaritev je 
mobilna aplikacija Unija App, ki poslovnežem omogoča takojšen pregled nad stanjem in 
poslovanjem podjetja.

Naše storitve vseskozi strmijo k optimizaciji rešitev. Zavedamo se namreč, da 
računovodstvo ni zgolj nujno zlo za poročanje državnim institucijam, ampak mora biti 
kreativno računovodstvo z dosegljivimi podatki priložnost za hitro in pravo odločanje, da 
lahko podjetnik izkoristi vse priložnosti na trgu. 

Unija je bila tri leta zapored s strani Zbornice računovodskih servisov pri GZS izbrana za 
naj računovodski servis v kategoriji veliki, kar je veliko priznanje stroke. Poleg tega smo 

10.50 – 12.20 Predavalnica P-125
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prejemnik nazivov Top 10 izobraževalec v letih 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 
in 2014.

V letu 2011 smo, v sklopu projekta I3SME, ki je vključeval 927 podjetij v Srednji Evropi, 
za načrtno in sistematično vlaganje v inovacijskih potencial svojih zaposlenih ter njihovo 
sodelovanje pri razvijanju inovativnih storitev, prejela naziv Skritega podjetniškega prvaka 
(Hidden Champions). 

Unija je ustanovitelj Inštituta za računovodstvo, ki je v širši strokovni javnosti v devetih 
letih delovanja postal priznan kot eden boljših organizatorjev izobraževanj s področja 
računovodstva, davkov in ostalih povezanih področij. V zadnjem letu se je Inštitut 
za računovodstvo postavil ob bok najboljšim še z eno novostjo, in sicer z uvedbo 
certificiranega naziva »Računovodski strokovnjak IR«.

V našem kolektivu vedno toplo pozdravljamo tiste, ki:
• Imajo nepotešljivo žejo po učenju, odkrivanju novega, raziskovanju, pridobivanju 

novih znanj in izkušenj,
• Želijo rasti in napredovati ne samo na strokovnem, ampak tudi na osebnem nivoju
• Cenijo vrednote, kot so timsko delo, pozitivnost, mednarodno povezovanje, predanost 

svojemu delu in radovednost
• Razmišljajo s svojo glavo, ne čakajo na navodila, ampak sprašujejo, dvomijo v obstoječe 

in odkrivajo boljše rešitve
• Verjamejo v to, da računovodja ni le servis podjetjem, ampak poslovni partner, ki 

lastnikom podjetij pomaga na poti k uspehu
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Prakse v tujini

Mobilnost omogoča spoznavanje življenja v tujini, osebnostno rast, večjo zaposljivost, 
nove izkušnje in predvsem veliko novih poznanstev. Obenem je preizkus naših 
sposobnosti, iznajdljivosti, delavnosti, prilagodljivosti in samostojnosti.

ERASMUS SKLAD IN STROKOVNE PRAKSE V TUJINI

Na Centru za svetovanje in razvoj študentov opažamo, da je iz leta v leto vse več 
zanimanja naših študentov o možnostih, ki jih ponuja Erasmus sklad.

Na našem srečanju bomo poiskali odgovore na naslednja vprašanja: 
• Kaj je Erasmus? Kdo odloča o dotacijah? 
• Kaj Erasmus omogoča študentu? 
• Katere so države, kjer smem iskati delodajalca za prakso? 
• Kako dolgo traja praksa v tujini? 
• Oddal sem prijavnico - kaj sledi? 
• Kdo mi lahko pomaga pri iskanju delodajalca v tujini? 
• Ali imam po končani mobilnosti še kakšne obveznosti? 

Odgovore vam bo pomagala poiskati  Andreja Turman, 
svetovalka v CERŠ.

Andreja Turman je samostojna strokovna sodelavka v Centru 
za svetovanje in razvoj študentov Ekonomske fakultete. 
CERŠ, kot na kratko imenujemo karierni center na Ekonomski 
fakulteti, deluje že od leta 2000. Skrbi za vrsto obštudijskih 
dejavnosti, ki so vezana na razvoj osebnosti in kariere ter 
usvajanju novih veščin.
V ta namen CERŠ spremlja študente od izbire študija, med 
samim študijem, do prehoda v svet samostojnosti. Pomaga pri 
iskanju dela, pa naj gre za prakso, študentsko delo ali redno 
zaposlitev. V sodelovanju s koordinatorjem na Univerzi v Ljubljani, Andreja Turman med 
drugim skrbi tudi za razpise Erasmus za Strokovno prakso in informiranje študentov.

Tujina? Zakaj pa ne?!

Se tudi vam dogaja, da vpišete v brskalnik vrsto prakse, ki jo iščete, potem pa po nekaj 
urnem iskanju in prebiranju s prepolno glavo informacij in brez pametnih zaključkov 
zaprete Google in se odpravite na kavo? Tudi sama sem se pred leti srečevala s 
podobnimi težavami - potem pa sem se stvari lotila na drugačen način. Začela hoditi 
na predavanja, spraševati izkušene ljudi, ki so v tujini že delali, in si tako nabrala veliko 
uporabnih informacij. Tako je bil vsak moj podvig prek slovenskih meja lažji.

12.40 – 14.10   Predavalnica P-125
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Da ne boste tudi vi zgubljali toliko časa, kot sem ga jaz, vam bom na prvem predavanju 
predstavila ključne informacije in spletne strani, kako in kje iskati prakse v tujini, kje najti 
cenejši prevoz ter kako ste lahko pri iskanju prakse ustvarjalni in drugačni. Seveda bomo 
imeli čas tudi za vaša vprašanja.
 
Kdo je Tina Grilc?

Tina je nasmejana predavateljica, ki vas reši iz jezikovnih 
zagat. Je tudi ljubiteljica deskanja na snegu in živahnih 
barv.

Rodila se je v prepričanju, da nikoli ne bo učiteljica. Med 
med študijem in po njegovem zaključku je na vse kriplje 
iskala „varno službo“, saj podjetnica, tako kot je to 
njen oče, pa res ni želela biti. V času študija je eno leto 
študirala na Univerzi Karl-Franzens v Gradcu in že takrat 
navezovala stike z avstrijskimi naročniki, kot DAAD-štipendistka. En mesec je preživela na 
Univerzi v Heidelbergu, se izpopolnjevala na 5-mesečni praksi na prevajalskem oddelku na 
Evropski komisiji v Luksemburgu, med prostovoljnim delom na Finskem želela preveriti, 
ali so severne države EU res tako drugačne, 8 let je delala kot samostojna prevajalka 
in učiteljica na osnovnih ter srednjih šolah, na jezikovnih šolah ter v mednarodnem 
podjetju. Pred letom in pol se je odločila, da je čas, da združi svojo strast do potovanj in 
tujih jezikov v blagovno znamko »S Tino v tujino«.  O delu v tujini je predavala po celi 
Sloveniji in leta 2013 izdala DVD »Tujina? Zakaj pa ne?!«, Želja po odkrivanju novega jo 
je vodila tudi na podiplomski študij ter na področje nevrolingvističnega programiranja. 
Na koncu je spoznala, da se zarečenega kruha največ poje, ter si končno priznala, da 
sta podajanje znanja in podjetniška svoboda tista, ki ji dasta vsak dan znova zagon in 
pozitivno energijo.
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Predstavitev zaposlitvenih možnosti

EY SLOVENIJA

EY je vodilno podjetje na področju storitev revizije, davkov in poslovnega svetovanja. 
190 000 zaposlenih po celem svetu povezujejo skupne vrednote. Naše ugotovitve in 
visoko kakovostne storitve, ki jih posredujemo našim strankam, vzpostavljajo zaupanje 
v kapitalske trge in gospodarstva po vsem svetu. Pri tem imamo pomembno vlogo pri 
ustvarjanju boljšega poslovnega okolja za naše zaposlene, naše stranke in našo širšo 
družbeno skupnost.

Že nekaj let učinkovito izvajamo program tako imenovanega »Internshipa«, to je program 
prakse oziroma študentskega dela, v okviru katerega študentom zadnjih letnikov in 
absolventom, ki izrazijo interes za delo v reviziji, na področju davkov, forenzičnih storitev 
ali svetovanja, ponudimo vključitev v delo. Program študentskega dela jim omogoča, da 
izkusijo poslovni svet že v času, ko zaključujejo s študijem in tako pridobijo relevantne 
delovne izkušnje v mednarodnem okolju, s skupino strokovnjakov na izbranem področju 
in s konkretnimi vsebinskimi nalogami. Še več, študentom omogočimo dostop do orodij 
in baz podatkov ter izobraževanj (na delu in preko izobraževalnih modulov). 

»Internship« je pomembna podlaga za kandidaturo za kasnejšo redno zaposlitev, saj 
kandidati tekom opravljanja študijske prakse že pridobijo jasno sliko o podjetju, o načinu 
in naravi dela ter o pričakovanjih in morebitni karierni poti. Sezona v podjetju EY se 
vsako leto prične z julijem in traja do konca junija prihodnje leto. Spomladi in preko 
poletja tako intenzivno iščemo nove sodelavce, ki se v delo vključijo z avgustom. Iščemo 
študente za delo v reviziji, davčnem svetovanju in transakcijskih storitvah.

14.30 – 16.00 Predavalnica P-125



13

16.20 – 17.50 Predavalnica P-125

Da pisanje prijave v angleščini ne bo več problem!

Ali ste že kdaj pisali prijavo v angleščini, pa niste bili prepričani, ali bo napisano doseglo 
želeni rezultat? Ali pa se v to še niste poglobili in bi potrebovali nekaj usmeritev? V obeh 
primerih je ta delavnica primerna za vas.

Delavnica je namenjena vsem, ki želite izboljšati svojo prijavo in življenjepis v angleškem 
jeziku. Ogledali si bomo kreativne življenjepise in se naučili, kje najti tiste »prave« 
besede, da je besedilo bolj angleško. Postavili se bomo v vlogo kadrovnikov in »vzeli« 
ali »zavrnili« potencialnega kandidata. Tako boste dobili povratno informacijo od več 
različnih oseb in lahko svojo prijavo še izboljšali.

Kdo je Tina Grilc?

Tina je nasmejana predavateljica, ki vas reši iz jezikovnih 
zagat. Je tudi ljubiteljica deskanja na snegu in živahnih 
barv.

Rodila se je v prepričanju, da nikoli ne bo učiteljica. Med 
med študijem in po njegovem zaključku je na vse kriplje 
iskala „varno službo“, saj podjetnica, tako kot je to 
njen oče, pa res ni želela biti. V času študija je eno leto 
študirala na Univerzi Karl-Franzens v Gradcu in že takrat navezovala stike z avstrijskimi 
naročniki, kot DAAD-štipendistka. En mesec je preživela na Univerzi v Heidelbergu, 
se izpopolnjevala na 5-mesečni praksi na prevajalskem oddelku na Evropski komisiji 
v Luksemburgu, med prostovoljnim delom na Finskem želela preveriti, ali so severne 
države EU res tako drugačne, 8 let je delala kot samostojna prevajalka in učiteljica na 
osnovnih ter srednjih šolah, na jezikovnih šolah ter v mednarodnem podjetju. Pred 
letom in pol se je odločila, da je čas, da združi svojo strast do potovanj in tujih jezikov v 
blagovno znamko »S Tino v tujino«.  O delu v tujini je predavala po celi Sloveniji in leta 
2013 izdala DVD »Tujina? Zakaj pa ne?!«, Želja po odkrivanju novega jo je vodila tudi 
na podiplomski študij ter na področje nevrolingvističnega programiranja. Na koncu je 
spoznala, da se zarečenega kruha največ poje, ter si končno priznala, da sta podajanje 
znanja in podjetniška svoboda tista, ki ji dasta vsak dan znova zagon in pozitivno energijo.
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Zaposlovanje v podjetju PRO PLUS d.o.o.

PROPLUS d.o.o.

PRO PLUS, d.o.o. je vodilna mednarodna multimedijska hiša na televizijskem in 
internetnem področju v Sloveniji. Poleg vodilnih komercialnih televizijskih programov 
v Sloveniji (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO, KINO) ustvarjamo tudi vodilni spletni portal 
24UR.com, številne tematske spletne strani ter prvi slovenski video na zahtevo Voyo. 

Kaj pričakujemo od novih sodelavcev

Pričakujemo inovativnost, samoiniciativnost in profesionalnost. Skupna lastnost vseh 
naših sodelavcev pa je navdušenje in strast za medijski svet. Če to strast z nami delite 
tudi vi, se pridružite raznoliki ekipi, ki vsak dan ustvarja nove medijske trende.

Odgovornost do zaposlenih

Zavezani smo k poslovnemu razvoju naših zaposlenih in zato skušamo vsakomur od njih 
zagotoviti dolgoročno karierno pot. Prav tako smo znotraj podjetja ustvarili kreativno 
okolje, ki spodbuja tudi osebni razvoj naših zaposlenih. Nenehne možnosti za učenje, 
pretok informacij, skupinski duh ter odprta kultura so ključni del našega podjetja.

Izobraževanje in usposabljanje

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih je eno izmed ključnih dejavnosti, h kateri 
stremi naše podjetje. Nudimo dodatna strokovna izobraževanja, ki jih izvajamo v okviru 
lastne medijske hiše, občasno tudi s pomočjo priznanih strokovnjakov in trenerjev, ki 
prihajajo iz uglednih podjetij na svojem področju delovanja. Ob začetku dela vsem 
novozaposlenim nudimo tudi mentorsko vodeno usposabljanje, ki jim omogoča lažji 
začetek dela.   

Naša vizija in cilji

Naše poslanstvo je doseganje odličnih rezultatov. Z inovativnim, fleksibilnim in ustvarjalnim 
pristopom do medijskih vsebin ter s pomočjo uvajanja najnaprednejših multimedijskih 
tehnologij bomo obdržali status vodilnega ponudnika televizijskih in internetnih vsebin. 
Tako bomo lahko najučinkoviteje prispevali k uspehu podjetij, ki oglašujejo z nami. Vsak 
dan stremimo k iskanju novih poti za doseganje lastnih in skupnih ciljev, ki navdušujejo 
gledalce in spletne obiskovalce ter dosegajo cilje naših poslovnih partnerjev.

Glavne dejavnosti podjetja:

Z izdajanjem televizijskih programov POP TV, Kanal A, tematskimi programi BRIO, OTO, 
KINO, spletnim portalom 24ur.com, raznimi specializiranimi spletnimi portali in prvim 

9.00 – 10.30 Predavalnica P-126
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slovenskim S-VOD programom VOYO družba ostaja najuspešnejše medijsko podjetje 
v Sloveniji. Ustvarja najbolj gledane televizijske programe in najbolj brane spletne 
vsebine ter uživa status hiše z najučinkovitejšimi mediji za oglaševalce. PRO PLUS poleg 
produkcije vsebin ustvarja tudi uspešno domačo televizijsko produkcijo, ki navdušuje, 
zabava in razveseljuje občinstvo pred televizijskimi zasloni ter obenem postavlja mejnike, 
ki definirajo kakovost televizijskega doživetja.

Organizacijska kultura in klima

Delo v medijski hiši PRO PLUS je življenjski slog, ki ga s pravimi vrednotami, kot so 
profesionalnost, odgovornost, inovativnost, nekonvencionalnost, odprtost in predanost, 
dnevno gradimo in negujemo. Usmerjeno je k dobrim medsebojnim odnosom za 
doseganje poslovnih in osebnih rezultatov.
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Ciljno upravljanje in razvoj človeških virov

COCA-COLA HBC SLOVENIJA d.o.o.

Predavanje obsega uvodno predstavitev podjetja ter sistem ciljnega upravljanja in 
razvoja človeških virov znotraj podjetja in skupine. Skozi prikazano bomo skušali osvetliti 
velik pomen, ki ga ima razvoj zaposlenih za podjetje. Predstavili bomo tudi trenutne 
zaposlitvene možnosti in program Management Trainee.

Coca-Cola HBC Slovenija je del skupine Coca-Cola Hellenic, ki je ena največjih svetovnih 
družb za polnjenje izdelkov družbe The Coca-Cola Company po svetu in največja 
tovrstna družba v Evropi. Skupina Coca-Cola Hellenic deluje v 28 državah in zagotavlja 
svoje proizvode več kot 579 milijonom ljudi. V Sloveniji  zaposluje 135 ljudi in ima sedež 
v Trzinu. 

Danes družba poleg Coca-Cole na slovenskem tržišču prodaja in distribuira tudi veliko 
drugih priznanih blagovnih znamk pijač: Coca-Cola zero, Fanta, Sprite, Schweppes, 
Nestea, Cappy Pulpy, Powerade, Burn, Illy kava in Römerquelle. 

S tako širokim izborom pijač in odličnimi kadri Coca-Cola HBC Slovenija oskrbuje več 
kot  4.000 strank s pomočjo katerih lahko vsakemu potrošniku kadarkoli ponudijo pravo 
osvežitev, po pravi ceni in na pravem mestu.

10.50 – 12.20 Predavalnica P-126
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Ali se lahko v podjetništvu preizkusim tudi jaz?

LUI – Ljubljanski univerzitetni inkubator

Predavanje zajema karierne možnosti, ki se ponujajo na področju podjetništva za 
študente, diplomante in mlade raziskovalce. Slišali boste, kakšne možnosti imate za 
podjetniško udejstvovanje, kako lahko začnete svoje korake na podjetniško pot, kje 
najdete podjetniške priložnosti in kakšne kadre iščejo podjetniki.

Začetek karierne poti je v tem obdobju drugačen kot pred leti, ko je bilo na voljo več 
delovnim mest. Sedaj so mladi tisti, ki morajo preuzeti svojo karierno pot v svoje roke, 
narediti karierni načrt, zgraditi lastno prepoznavnost in splesti mrežo poznanstev. 
Poznavanje možnosti, ki jo nudi podporno okolje in možnosti, ki se ponujajo v startup 
podjetjih, dodajajo vrednost posamezniku, ki išče zaposlitev.

Startup podjetnik bo gost drugega dela, v katerem bomo v moderiranem pogovoru 
slišali, katere prednosti kandidatov za zaposlitev najprej opazijo mladi podjetniki, kakšne 
izkušnje štejejo več in kakšne možnosti ponuja delo v startupu.

12.40 – 14.10 Predavalnica P-126
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Predstavitev predavateljev:

Dr. Lidija Honzak je izkušena managerka, saj je vzpostavila 
in uspešno vodila tudi že Javni sklad AdFutura, ki ga je 
kasneje razširila v Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije. Za 
novosti, ki jih je vpeljala v organizacijo je bil sklad nominiran za 
Zlato lastovko javnega sektorja. Doktorirala je na Medicinski 
fakulteti in diplomirala na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo. Po doktoratu je ubrala raziskovalno pot in se 
kasneje preizkusila tudi v podjetništvu. Za francosko podjetje 
L ‘Oreal je skupaj s kolegi iz IJS razvila novo negovalno 

kozmetiko, ki je bila uspešna na trgu nekaj let. Sedaj kot mentorica mladim podjetjem 
sledi cilju, da bo »drugi Google« prišel iz Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja. Lidija 
je med prvimi coachi v Sloveniji z mednarodnim certifikatom coacha za profesionalni 
razvoj.

Matej Stevanovič je v študentskih letih več let uspešno 
vodil turistično-ekološki projekt v sodelovanju z Zavodom 
Turizem Ljubljana, delo pa kot podjetniški svetovalec, coach 
in organizator nadaljuje na Ljubljanskem univerzitetnem 
inkubatorju. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, 
smer management in organizacija, kjer se je proti koncu 
ukvarjal predvsem z realnimi težavami gospodarstva in ljudmi 
na delovnem mestu. Pri svojem delu aktivno sodeluje s 
Kariernimi centri Univerze v Ljubljani z namenom kar najboljše 
»opremljenosti« študentov s podjetniškimi znanji.
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Za seboj puščamo sledi, pred seboj utiramo poti

P&S CAPITAL

P&S Group je med vodilnimi svetovalnimi podjetji v Sloveniji in eno od hitro rastočih v 
Jugovzhodni Evropi. Vse od ustanovitve leta 1989 se ukvarjamo z vrednotenjem podjetij, 
kasneje pa smo širili svojo svetovalno dejavnost tako, da izvajamo tudi svetovanje pri 
prodaji in nakupih podjetij, storitve prestrukturiranja podjetij, strateškega svetovanja, 
storitve v okviru postopkov prostovoljnih in prisilnih poravnav, pravnega svetovanja 
in upravljanja z učinkovitostjo poslovanja. Kot pomemben del dejavnosti upravljanja 
premoženja opravljamo tudi investicijsko svetovanje institucionalnim investitorjem in 
posameznikom s ciljem ohranjanja in povečevanja njihovega premoženja. 

V okviru vseh svojih storitev aktivno sledimo zastavljenemu cilju povečevanja denarnega 
toka oziroma maksimiranju vrednosti naložb za naše stranke, investitorje in poslovne 
partnerje, za katere smo postali most med Vzhodom in Zahodom. Naše ciljno področje 
delovanja so Slovenija, Jugovzhodna Evropa, Bolgarija, Romunija in Ukrajina, kjer lahko 
oplemenitimo naše dolgoletne poslovne izkušnje v tranzicijskih gospodarstvih. Hkrati pa 
smo tudi opravljali svetovalne storitve v Italiji, Avstriji, Španiji, Veliki Britaniji in Združenih 
državah Amerike.

Naša poslovna filozofija temelji na podjetniški logiki, kar pomeni, da smo prilagodljivi 
nenehnim spremembam v poslovnem okolju in delujemo na dolgi rok. Naš osnovni cilj je 
zadovoljstvo naših strank, pri čemu se lahko pohvalimo z dolgoletno tradicijo opravljanja 
visoko kvalitetnih storitev pri ustvarjanju in povečevanju vrednosti premoženja za naše 
stranke.

V skupini P&S Group zagovarjamo celovit pristop k upravljanju učinkovitosti poslovanja 
podjetja (Corporate Performance Management - CPM), zato vam naša ekipa 
strokovnjakov zagotavlja širok nabor storitev za izboljšanje poslovanja na vseh ravneh. 

14.30 – 16.00 Predavalnica P-126
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Pri svojem delu se opiramo na dolgoletne izkušnje s finančnim svetovanjem in na znanja 
s področja informacijske tehnologije, s tem pa naročnikom zagotavljamo vsebinsko in 
tehnološko najprimernejše rešitve. 

Odločili smo se za sodobno rešitev Jedox, ki je integrirana in enotna platforma, ki 
omogoča podjetjem pripravo rešitev za poročanje, analiziranje, načrtovanje in spremljanje 
poslovanja. Na osnovi platforme Jedox je podjetje razvilo tudi lastne rešitve PRO-f, ki 
modularno pokrivajo vse procese upravljanja z učinkovitostjo poslovanja slovenskih 
podjetij.

Predavanje bo zajemalo:
• Predstavitev družbe P&S GROUP.
• Kako zaposlimo primernega kandidata?
• Predstavitev konkretnega primera vrednotenja podjetja v povezavi s finančno analizo 

in programsko rešitvijo, ki je plod lastnega razvoja P&S ekipe.

Na predavanje vabimo študente s področja financ, računovodstva in poslovne informatike. 
 



22

Ychallenge accepted

ZAVOD Ypsilon

Zavod Ypsilon je stičišče in miselno središče za mlade med 20. in 30. letom, ki združuje 
proaktivne, razmišljujoče in odgovorne posameznike.

Je nevladna neprofitna organizacija, ki s povezovanjem, izobraževanjem in sodelovanjem 
prispeva k dvigu ravni zavesti vsakega posameznika in družbe ter k tesnejšemu 
medgeneracijskemu sodelovanju.

Mladi, ki jih Ypsilon povezuje, so njegovi člani. Tem omogoča hitrejši razvoj in dvig 
ravni zavesti s tem, da jim daje priložnost aktivnega vključevanja v spodbudno okolje, v 
katerem lahko izmenjujejo mnenja, poglede in pobude ter pridobivajo znanje in izkušnje 
z aktivnim povezovanjem in med generacijskim sodelovanjem z najuglednejšimi voditelji 
in vzorniki današnjega časa in prostora.

V Ypsilonu izvajamo več projektov, v katerih se člani zavoda Ypsilon in ostali, ki to še 
niso, lahko aktivno udeležujejo. Learn4Life je projekt, v okviru katerega pridobijo tista 
znanja in kompetence, ki jih potrebujejo za življenje v 21. Stoletju, a jih povečini tekom 
formalne izobrazbe niso pridobili. Te kompetence pridobijo preko udeležbe na mesečnih 
modulih, kjer se lahko udeležijo mesečnih vikend seminarjev, računalniške delavnice in 
mreženj z uspešnim poslovnežem, sodelujejo pa lahko tudi v poslovnem izzivu, ki ga 
rešujejo skupaj s podjetji.

Projekt Mentorstvo povezuje mlade s starejšimi in izkušenejšimi, ki postanejo njihovi 
mentorji. Težimo k temu, da bo v prihodnosti vsak mlad posameznik imel vsaj enkrat 
svojega mentorja s področja, ki ga zanima. Sodelovanje je brezplačno in prostovoljne 
narave, tako za mentorje kot mentorirance.

Mladim tako omogočamo dostop do najboljših – uspešnih podjetnikov, umetnikov, 
športnikov, akademikov, politikov in drugih javnih oseb, ki bodo postali njihovi mentorji. 
S tem jim lahko damo enkratno popotnico za življenje, jim pomagamo postaviti temelje 
za uspeh in spremljamo njihov napredek.

Ypsilon tako mladim preko različnih projektov ponuja priložnost, da dobijo znanja 
mehkih veščin in IKT znanja, po drugi strani pa ponudi, da ta znanja v praksi uporabijo 
– ker daje na razpolago široko in razvejano socialno mrežo. Mladi lahko preko Ypsilona 
stopajo v kontakt z različnimi uspešnimi posamezniki, ki so na svoji karierni poti že 
uspeli, povezujejo pa se tudi med seboj – v Ypsilonu imamo namreč veliko uspešnih 
zgodb članov, ki tudi skupaj začenjajo nove navdihujoče projekte.

Posameznik, ki pride do Ypsilona, se znajde v motivacijskem, proaktivnemu okolju, kjer 
vsi delamo na gradnji boljše – svoje in družbene – prihodnosti.

9.00 – 10.30 Predavalnica P-127



23

Možnosti dela v tujini preko organizacije AIESEC

AIESEC

AIESEC je največja študentska organizacija na svetu, prisotna v več kot 124 državah. Ker 
so naš glavni fokus pripravništva s področja študija, ki študentom nudijo ključne delovne 
izkušnje v mednarodnem okolju, reference in priporočila ter posledično povečajo njihovo 
zaposljivost, se bomo v naši predstavitvi fokusirali na možnosti odhoda na prakso s 
pomočjo naše organizacije. 

Prestavili bomo tudi različne programe praks, ki jih ponujamo ter destinacije, ki so v tem 
trenutku atraktivne. 

AIESEC in Slovenia
Local Committee Ljubljana

Contacts
mobile: + 386 31 280 363
e-mail: dobrovoljcliza@gmail.com
corporate@lj.aiesec.si 

Web site: www.aiesec.si

AIESEC Ljubljana
Vojkova 63 | SI - 1000 Ljubljana

10.50 – 12.20 Predavalnica P-127
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Zaposlovanje talentov v mednarodnem okolju

CEF – CENTER OF EXCELLENCE IN FINANCE

Kdo smo?

Center of Excellence in Finance (CEF) je mednarodna organizacija s sedežem v Ljubljani. 
Trenutno je na CEF zaposlenih 26 ljudi. Pisarne na Cankarjevi 18 v Ljubljani si delimo 
še s tremi zaposlenimi Mednarodnega denarnega sklada (International Monetary Fund) 
s sedežem v Washingtonu. Zaposleni CEF-a smo strokovnjaki, ki fasilitiramo prenos in 
izmenjavo znanj o mednarodnih standardih in dobrih praksah na področju upravljanja 
javnih financ. 

Na CEF-u delujemo na osnovi prepričanja, da uspešen razvoj držav temelji v veliki meri 
na tem, kako smotrno, celovito in učinkovito država pridobi, upravlja in uporablja javna 
sredstva. Namen kakovostnega upravljanja javnih financ pa je vzdrževanje agregatne 
fiskalne discipline, strateško razdeljevanje sredstev in smotrno izvajanje javnih storitev.

CEF tesno sodeluje z Mednarodnim denarnim skladom, ki preko regionalnih svetovalcev 
za Jugovzhodno Evropo, ki imajo svoj sedež na CEF-u, preko tehnične pomoči in 
regionalnih usposabljanj prispeva k poglobljenemu razumevanju vloge sistemov 
upravljanja javnih financ kot enega ključnih sistemov dobrega upravljanja.

Poleg Mednarodnega denarnega sklada, delo CEF-a podpirajo oziroma z nami sodelujejo 
tudi Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za finance Nizozemske, Evropska komisija, 
Svetovna banka ter številni drugi bilateralni in multilateralni partnerji.

Več o CEF-u lahko izveste na spletni strani: http://www.cef-see.org/

O tem, kako CEF spodbuja reforme upravljanja javnih financ s pomočjo učenja, pa 
najdete na blogu, ki ga pišemo zaposleni na CEF: http://knowledgehub.cef-see.org/

Kakšne kadre imamo in želimo tudi v prihodnje?
Na CEF-u zaposlujemo talente, ki imajo znanja s področja priprave in izvrševanja različnih 
oblik usposabljanj odraslih (usposabljanja v učilnici ali na spletu). Udeleženci na naših 
dogodkih so v svoji karieri že uspešni, a želijo pridobiti dodatna znanja, da bodo lahko 
pomembno prispevali k reformnim procesom v svojih državah. Najpogosteje so to 
uradniki, ki so zaposlenih na ministrstvih za finance in drugih institucijah, vključenih v 
pripravo, izvrševanje ali nadzor nad upravljanjem javnih financ.

Poleg strokovnjakov s področja učenja, zaposlujemo tudi strokovnjake s področja 
upravljanja javnih financ, ki vključuje tako področje upravljanja davkov, makro-
ekonomskih projekcij, priprave in izvrševanja nacionalnih proračunov, finančnega 
poročanja, zakladništva, računovodstva in revizije. Poznavanje področja dela CEF-a, kot 

12.40 – 14.10 Predavalnica P-127
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tudi razumevanje geografskih in kulturnih značilnosti, kompleksnosti procesov in pogosto 
pomanjkanja politične volje za uvajanje reform v Jugovzhodni Evropi so prednosti, ki jih 
iščemo pri zaposlenih. Naše delo poteka v angleškem jeziku, dobro znanje srbskega/
hrvaškega in/ali ruskega jezika pa dodano prispeva k učinkovitosti našega dela.
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Kako prikazati svoje prednosti z orodji Europass

EUROPASS

Vsaka osebna predstavitev je svoja zgodba in za dobro osebno predstavitev si je treba 
vzeti precej časa in jo izpiliti. Gre za miselni proces, ki ni vedno lahek, je pa izjemno 
pomemben, saj opremi posameznika z argumenti, primeri in pojasnili za njegovo 
usposobljenost. Vabljeni na predavanje, kjer bomo na primerih pogledali na kakšen 
način se lotiti dela.
Po predavanju bo na stojnici Nacionalnega centra Europass potekal tudi pregled 
vaših individualnih osebnih predstavitev. Prosimo vas, da se za pregled svoje osebne 
predstavitve najavite na europass@cpi.si, da vam bomo lahko sporočili točen termin.

ABC POBUDE EUROPASS

Kakšne vrste obrazcev ponuja Europass ter kaj je njihov namen? 
Europass so mednarodno dogovorjeni, standardizirani obrazci, ki spodbujajo zapis znanji 
in izkušenj. Nekateri so prosto dostopni na spletu, druge izdajajo pristojne ustanove. V 
vseh Europass obrazcih je velik poudarek na opisu kompetenc.

Komu je EUROPASS namenjen?

Europass je namenjen vsem, ki se želijo celostno predstaviti, delodajalcem ali 
izobraževalnim ustanovam. Še zlasti primeren je za uporabo po drugih državah Evrope, 
vendar lahko Europass obrazce koristno uporabite tudi za iskanje zaposlitve po Sloveniji.

Med uporabniki je najbolj poznan Europass življenjepis - koliko državljanov EU ga že 
uporablja?
Europass življenjepis je na spletu izpolnilo že več kot 50 milijonov državljanov EU. 
Natančnejše podatke o uporabi po letih in po državah lahko najdete na https://europass.
cedefop.europa.eu/sl/resources/statistics ali www.europass.si

S katerimi težavami se uporabniki najpogosteje srečujejo?
Uporabniki imajo največkrat včasih težave z umeščanjem svojih izkušenj: kaj zapisati na 
katero mesto, kako obširno se razpisati, kam vključiti osebne lastnosti ali hobije, na katero 
stopnjo umestiti svojo izobrazbo, kako v tujini predstaviti neformalno izobraževanje, 
študentsko delo…

14.30 – 16.00 Predavalnica P-127
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Z delavnico zaposlitvene pismenosti do zaposlitve!

ZAVOD NEFIKS

Zaposlitvena pismenost in predstavitev Nefiksa kot organizacije ter kot orodja za 
beleženje neformalnega znanja.

Zaposlitvena pismenost je ena izmed ključnih kompetenc pri iskanju službe. Vključuje 
zavest o lastnih kompetencah, sposobnostih in zmožnostih, sposobnost učenja in 
načrtovanja kariere, poznavanje trga dela in sposobnost aktivacije socialnega kapitala 
ter drugih vzvodov. Predstavitev bo tako udeležencem doprinesla nova spoznanja na 
področju zaposlovanja na trgu dela.

Hkrati jim bo delavnica prikazala sistem sprotnega beleženja neformalno pridobljenega 
znanja, ki ga ponuja naš zavod. Gre za orodje Nefiks (indeks neformalnega znanja), 
v katerem se zapisujejo vse pridobljene kompetence, pretekle delovne izkušnje, 
prostovoljna dela, dela na področju aktivne državljanske participacije itd. 

Z Nefiksom je karierna orientacija za iskalce zaposlitve lažja, saj jim lahko pomeni vstopno 
točko v karierno načrtovanje. V okviru različnih orodij (Nefiks, e-Nefiks, portfolii) in 
projektov (delavnice, Podjetni petki, motivacijski vikendi) ponujamo iskalcem zaposlitve 
možnosti za načrtovanje in oblikovanje svoje poklicno-karierne poti.

16.20 – 17.50 Predavalnica P-127
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Zaposlitvene priložnosti v Evropi, EURES v Sloveniji

EURES, ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE

Predstavili bomo omrežje EURES in Evropski zaposlitveni portal
https://ec.europa.eu/eures/page/index

EURES je omrežje javnih služb za zaposlovanje držav članic EU/EGP in Švice. Po vsej Evropi 
vam lahko skoraj 1000 svetovalcev EURES nudi svetovanje in posredovanje zaposlitev na 
evropskem trgu dela ter informacije o življenju in delu v državah članicah EU/EGP in 
Švici. Na predavanju bomo govorili o tem, kako iskati zaposlitev v Evropi, kateri poklici 
so najbolj iskani ter kako je z zaposlovanjem na področju ekonomije. Predstavili bomo 
tudi finančno pomoč za mlade iskalce zaposlitve.

www.ess.gov.si

9.00 – 10.30 Predavalnica P-128
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Gradnja lastne podjetniške zgodbe

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Predavanje bo namenjeno motiviranju mladih, da se odločajo za razvoj lastne podjetniške 
ideje ter gradnjo uspešnega podjetja. Sami nismo zaposlovalci združujemo pa veliko 
podjetij, ki to so, zato bomo predstavili nekaj dobrih praks ter možnosti zaposlitve pri 
njih.
 
Nekaj o Tehnološkem parku:
Tehnološki park Ljubljana, ustanovljen leta 1995, je organizacija, ki predstavlja podporno 
in stimulativno poslovno okolje najvišje kakovosti za razvoj vrhunskega tehnološkega 
podjetništva.

Z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture, storitev in promocije, motivira tehnološki 
podjetniški potencial v regiji ter pomaga pri realizaciji podjetniških pobud z visoko 
vsebnostjo znanja in tržnim potencialom. Hkrati omogoča vzpostavljanje povezav in 
sinergij z domačim in tujim razvojnim, raziskovalnim ter tržnim okoljem.

Tehnološki park Ljubljana pod svojim okriljem povezuje več kot 290 podjetij. Število 
članov nenehno narašča, saj vse več podjetij prepoznava prednosti in koristi, ki jih članstvo 
v takšnem mednarodno usmerjenem podjetniškem in podpornem okolju prinaša.

Tehnološki park Ljubljana namreč podjetjem poleg imidža, prestiža in kredibilnosti, nudi 
celovito podjetniško podporo. Ta zajema preverjanje poslovnih pobud, pomoč pri pripravi 
poslovnih načrtov, poslovno in tehnološko svetovanje ter mentorstvo, pa tudi iskanje 
poslovnih in strateških partnerjev. Članom hkrati omogoča povezovanje s finančnimi 
in naložbenimi institucijami, raziskovalnimi inštituti ter industrijo, jih izobražuje in 
usposablja, ter zagotavlja sodobno tehnično in infrastrukturno podporo.

10.50 – 12.20 Predavalnica P-128
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Karierne možnosti pri LeitnerLeitner

LeitnerLeitner

Mednarodna skupina podjetij LeitnerLeitner se uvršča med vodilne mednarodne družbe 
s področja davčnega, poslovnega ter pravnega svetovanja. Poleg svetovalnih storitev 
skupina LeitnerLeitner izvaja tudi računovodske ter revizijske storitve.  

Mednarodna skupina podjetij LeitnerLeitner je prisotna v osmih državah in ima več kot 
650 sodelavcev z bogatimi in raznovrstnimi izkušnjami. Sodelu-jemo z domačimi in 
mednarodnimi podjetji iz najrazličnejših panog. 

LeitnerLeitner Ljubljana
V našem timu sodeluje 30 sodelavcev z bogatimi in raznolikimi izkušnjami ter aktivnim 
znanjem nemškega in angleškega jezika. Poleg svetovanja so naši strokovnjaki aktivni 
tudi kot predavatelji pri priznanih domačih in tujih inštitucijah ter kot avtorji številnih 
publikacij. S svojim odličnim strokovnim znanjem ter dolgoletnimi poklicnimi izkušnjami 
nudimo kompetentne storitve na vseh področjih svetovanja. 

Karierne možnosti
K sodelovanju vabimo vse, ki ste se pripravljeni izobraževati z delom in ob delu, ki vas 
ni strah novih izzivov in ki bi radi postali dober poslovni ali davčni svetovalec. Nudimo 
vam možnost osebnega in strokovnega razvoja, dodatno usposabljanje ter dostop do 
mednarodnih znanj in izobraževanj. 

Zaposleni dopolnjujejo svoje znanje s stalnim internim in eksternim izobraževanjem 
kot tudi podiplomskim študijem ter pridobivanjem specialističnih strokovnih nazivov. 
LeitnerLeitner ponuja možnost sodelovanja v mednarodnih timih (krajša praksa 
ali zaposlitev v tujini) ter sodelovanje v mednarodnih internih klubih s področja 
računovodstva, revizije ter davkov.                      
V podjetju LeitnerLeitner so mladi kadri vedno dobrodošli. Če se želite pridružiti naši 
ekipi, pričakujemo veliko od vas, v zameno pa lahko vi pričakujete še več od nas.

12.40 – 14.10  Predavalnica P-128
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Študij in štipendije za študij v tujini

SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE

Predavanje Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije bo vključevalo:

• kratko predstavitev Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije  (Sklad) 
• predstavitev študija v tujini (kako poiskati ustrezno izobraževalno institucijo in program, kakšen 

je postopek prijave za sprejem na študij v tujini, izpiti, ki jih je potrebno opraviti za sprejem na 
študij v tujini; stroški študija in bivanja v tujini etc) in različnih programov Sklada za štipendiranje 
mobilnosti v tujino. 

Predstavitev je namenjena posredovanju konkretnih informacij o študiju v tujini ter možnostih 
financiranja/štipendiranja študija v tujini študentom, ki razmišljajo o tem, da bi del študija ali celoten 
študij opravili v tujini. Z informacijami bodo študenti lahko lažje identificirali in izkoristili različne 
priložnosti, ki jih nudi tujina. V tujini pridobljena znanja in spretnosti pomembno prispevajo k 
razvoju osebnosti in kariere ter tudi povečanju zaposlitvenih možnosti, saj delodajalcu pri svojih 
zaposlenih vedno bolj cenijo mednarodne izkušnje. 

Predavatelj na DMI: Doris Sattler, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 
Oddelek za mednarodno sodelovanje - Ad futura, Informacijski center za študij v tujini in 
EducationUSA center.
 

14.30 – 16.00 Predavalnica P-128
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Kako prepričati delodajalca, da sem pravi kandidat zanj?

GREGOR MESARIĆ

Iskanje zaposlitve pogosto ni enostavna naloga, v zadnjem času pa to še toliko bolj 
velja za mlade iskalce zaposlitve in sveže diplomante, ki se delodajalcem običajno (še) 
ne morejo pohvaliti z veliko delovnimi izkušnjami. To pa nikakor ne pomeni, da mladi 
iskalci zaposlitve, kljub izdatno zmanjšanemu zaposlovanju s strani podjetij in hudi 
konkurenci na trgu dela, nimajo možnosti najti dobro zaposlitev. Kaj pa je tisto, kar 
prepriča delodajalca? Katere so najpogostejše napake, ki lahko iskalce hitro stanejo 
dobre zaposlitve? Vse to in še veliko več, boste izvedeli na predavanju.

O čem bomo govorili oz. kaj boste izvedeli:

• Kako najti ‘’prava’’ prosta delovna mesta?
• Kako napisati udarno in zanimivo  motivacijsko pismo?
• Kako napisati odličen CV oz. življenjepis, ki bo izstopal iz povprečja?
• Kako se pripraviti in prepričati na zaposlitvenem razgovoru?
• Najpogostejša vprašanja zaposlitvenih razgovorov.
• Najpogostejše napake iskalcev zaposlitve 
(pri iskanju delovnih mest, pisanju motivacijskega pisma in CV-ja, na razgovoru, itd.).

Predstavitev portala mojaZaposlitev.si:

mojaZaposlitev.si je najprijaznejši zaposlitveni portal, kjer iskalci nove zaposlitve lahko 
pregledujejo aktualna prosta delovna mesta in se nanje na povsem enostaven način tudi 
prijavijo. Uporabnikom je na voljo brezplačna registracija, kjer si lahko na enem mestu 
shranijo CV-je in spremna pisma ter se tako na oglase prijavijo kjerkoli in kadarkoli - tudi 
preko mobilne verzije. Poudarili bi še spletno orodje E-informator, ki vas direktno na 
vaš e-naslov brezplačno obvešča o najnovejših zaposlitvenih oglasih, ki ustrezajo vašim 
izbranim kriterijem. V rubriki Kariera A-Ž pa boste našli koristne nasvete in informacije, ki 
vam bodo pomagale pri sestavi življenjepisa ter samem iskanju želene zaposlitve.

16.20 – 17.50  Predavalnica P-128
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Gregor MESARIĆ je pri zaposlitvenem portalu 
mojaZaposlitev.si prisoten od same ustanovitve (od leta 
2010), kot skrbnik ključnih strank. Dnevno je v kontaktu 
s številnimi domačimi in tujimi podjetji, ki v času recesije 
ustvarjajo visoke dobičke in veliko zaposlujejo. Tako dobi 
s strani delodajalcev ogromno koristnih informacij ‘’iz prve 
roke’’, glede problematike na trgu dela, kakšen kader se bo 
v bodoče zaposloval in katere napake mlade iskalce pogosto 
stanejo zaposlitve. Svoje izkušnje in nasvete, kako najlažje do 
(nove) zaposlitve, je v okviru predavanj in delavnic že večkrat 
nesebično delil z brezposlenimi na Zavodu RS za zaposlovanje 
v Ljubljani in Mariboru. Aktiven je tudi na področju kariernega 
izobraževanja mladih (študentov, diplomantov), predvsem 
prvih iskalcev zaposlitve, na različnih karierno usmerjenih 
dogodkih (Študentska arena, JobFair, Delo MeNE išče) 
in posameznih članicah Univerze v Ljubljani (Ekonomska 
fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko, Naravoslovnotehniška 
fakulteta, itd.).
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Predstavitev družbe, storitev, možnosti zaposlitve in osebnega 
razvoja

KPMG

KPMG išče mlade talentirane in sposobne sodelavce z željo po pridobivanju znanja in 
razvoju svojega potenciala. KPMG vam ponuja stimulativno delovno okolje, priložnost 
za pridobitev izkušenj v mednarodnem okolju in možnost za sodelovanje in učenje ob 
izjemno sposobnih in strokovno podkovanih sodelavcih. Če iščete odličen kraj za začetek 
vaše kariere, je KPMG pravi naslov za vas.

KPMG je v Sloveniji prisoten od leta 1993. Ponašamo se z več kot sto lokalnimi strokovnjaki 
in z največjim številom pooblaščenih revizorjev v Sloveniji, ter tako predstavljamo največjo 
revizijsko-svetovalno hišo v državi. KPMG je na prvem mestu med »velikimi štirimi« 
v Sloveniji. Tujim in domačim strankam nudimo prednosti širokega izbora storitev in 
dolgoletnih izkušenj ter dobrega poznavanja gospodarskih panog in zakonodaje. KPMG 
opravlja revizijske in druge storitve za največje slovenske družbe, med katerimi mnoge 
kotirajo na Ljubljanski borzi in so vključene v Slovenski borzni indeks SBI TOP.

Kot družba članica KPMG globalne mreže, ki je ena največjih mrež revizorskih in 
svetovalnih družb na svetu, lokalno znanje stalno bogatimo z globalnimi izkušnjami.

Nudimo strokovne storitve po meri stranke, prilagojene gospodarski panogi, v kateri 
posluje, tako na mednarodni kot tudi na lokalni ravni.

KPMG storitve v Sloveniji zajemajo:
• revizijo računovodskih izkazov in druge revizijske storitve;
• storitve notranje revizije, presoje skladnosti poslovanja s predpisi in storitve 

obvladovanja tveganj;
• storitve reorganizacije podjetij in izboljšanja poslovnih procesov;
• revizijo informacijskih sistemov in sorodne storitve;
• davčno svetovanje;
• celovit izbor storitev finančnega svetovanja, ki vključuje ocenjevanje vrednosti 

podjetij in sredstev, pomoč pri izvedbi kupoprodaj podjetij ter storitve finančnega 
prestrukturiranja;

• računovodske storitve.

Naše vrednote:
• Vodimo z zgledom.
• Sodelujemo.
• Spoštujemo posameznika.
• Iščemo dejstva in zagotavljamo širši vpogled.
• Komuniciramo odprto in iskreno. 
• Zavezani smo naši skupnosti. 
• Predvsem pa ravnamo vestno in pošteno. 

12.40 – 14.10 Sejna soba senata
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Postopek zaposlovanja
Uvodni razgovori so namenjeni iskanju potencialnih sodelavcev, s katerimi uresničujemo 
svoj potencial. Če ste motivirani, ustvarjalni, vas zanimajo finance in iskanje najboljših 
možnih rešitev, ste korak bliže možnosti, da se nam pridružite.

Razgovor je prilagojen vaši stopnji izobrazbe in poteka v sproščenem vzdušju, ki omogoča 
informativno, koristno in predvsem prijetno izkušnjo.

Srečanje z vami je dvosmerni proces, pri katerem ocenimo vaše sposobnosti in znanje, 
vi pa imate možnost spoznati naše strokovnjake in se seznaniti z delovanjem KPMG. 
Postopek zaposlovanja je temeljit in skrben.

Koraki
Vaše prošnje z življenjepisom so vedno dobrodošle. Ko zaznate naš oglas za prosto 
delovno mesto, nam posredujte vaš življenjepis. V kolikor bo vaša prijava uspešna, boste 
povabljeni na osebno predstavitev. Predstavitve potekajo na sedežu družbe v Ljubljani in 
vključujejo testiranje, razgovor z vodjo kadrovske službe ter sestanek z vodjo oddelka. 
To je vaša priložnost, da nas prepričate, da ste prava oseba za nas, nam predstavite vaše 
želje in dosežke ter utemeljite, zakaj želite postati del KPMG.

Kaj pričakujemo?
Strokovna in tehnična znanja:
• univerzitetna izobrazba ekonomske smeri,
• poznavanje in uporaba Microsoft Office orodij,
• aktivno znanje angleškega jezika.

Lastnosti: 
• timski duh, spoštovanje sodelavcev ter organizacijskega ustroja podjetja in oddelka,
• pripravljenost samostojnega sprejemanja znanja,
• natančnost, samoiniciativnost, proaktivnost,
• naklonjenost do raznovrstnega dela. 

KPMG v Sloveniji:
Email: recruitment@kpmg.si
www.kpmg.com/si
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Moje poslanstvo

MOJCA KRIŽNAR (Hill International)

Tako velik mejnik v življenju kot je prehod v svet dela terja postanek, pozornost in 
razmislek. Na tem razpotju je pomembno ne le poznati svoje interese, želje in potenciale, 
pač pa tudi znati prisluhniti notranjemu (po)klicu. Če boste osvetlili svoj smisel, navdih 
in poznali svoje poslanstvo bo prehod, ki je pred vami bolj usmerjen in s tem uspešnejši. 

Namen delavnice je, da pridobite veščine in si zastavite tista vprašanja, s pomočjo katerih 
se boste lažje ozrli vase in prepoznali svoje poslanstvo. Ko najdete to notranje sidro so vsi 
prihodnji koraki in vsa iskanja osmišljena ter odločitve lažje ter boljše. 

Delavnica je namenjena predvsem absolventom!

Mag. Mojca Križnar, HILL International in Nowhere

Po univerzitetnem študiju ekonomije na Reški Univerzi deluje nekaj 
let na področju medijev in kulture. Nato nadaljuje s študijem na 
Centralni evropski univerzi v Budimpešti, kjer magistrira s področja 
mednarodnih odnosov. Po vrnitvi v Slovenijo se zaposli v lokalni 
enoti mednarodnega podjetja HILL International, ki jo vodi še 
danes. Dodatno se je usposobila za izobraževanje odraslih (angleški 
certifikat STONEBOW); ter izvajanje programov, ki temeljijo na teoriji 
zavedanja odnosov (ameriški certifikat SDI). Zadnja štiri leta sodeluje 
tudi z globalno družbo nowhere, vodilno družbo na področju razvoja 
ustvarjalnega potenciala in inovativnosti. Aktivna je na področjih 
sistemov razvoja kadrov in organizacij, izgradnje korporativne 
kulture, inovativnih prebojev ter družbene odgovornosti.

16.20 – 17.50  Klubska soba
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PWC – PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers (PwC) je eden od vodilnih svetovnih ponudnikov storitev na 
področju revizije, davkov in poslovnega svetovanja. Kot strokovni svetovalci na omenjenih 
področjih našim strankam pomagamo pri reševanju kompleksnih poslovnih težav in 
ustvarjanju dodane vrednosti. Trudimo se izboljšati njihove zmožnosti učinkovitega 
delovanja ter jih tako spodbujamo k napredovanju. 

V PwC-ju verjamemo, da je v spreminjajočem se svetu dobro biti pobudnik za 
spremembe. Za nas to pomeni, da je v poslovnem svetu in svetu okoli nas treba delati 
tisto, kar je prav. Da bi to lahko uresničili, sodelujemo z vodilnimi poslovnimi, vladnimi 
in akademskimi organizacijami, s katerimi nam je skupna predanost do zagotavljanja 
celostne in trajnostne rasti. Če želimo uspeti, se moramo razvijati ter rasti kot osebe 
in kot del podjetja. Naše vodstvo, timsko delo ter uspešnost pri tem, kar delamo, nam 
pomagajo dosegati to rast. V PwC spodbujamo izobraževanje in smo usmerjeni k temu, 
da vsak ambiciozen ter deloven posameznik pri nas lahko dobi priložnost za razvoj in 
napredek. Veseli bomo, če se nam boste predstavili s kratkim življenjepisom in nam s 
tem dali možnost, da se spoznamo. 

Vaša elektronska sporočila pričakujemo na naslovu: excellence.centre@si.pwc.com.

INFO TOČKE
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Toastmasters Ljubljana, Slovenija

Toastmasters Ljubljana je neprofitni klub vedoželjnih ljudi, ki nas združuje pristna želja 
po razvoju in poglobitvi znanj o retoriki, nastopanju in razvoju komunikacijskih ter 
vodstvenih kompetenc, krepitvi samozavestnega izražanja v vsaki situaciji: v zaposlitvenih 
razgovorih, v prodaji, vodenju timov, vodenju delavnic, predavanjih, moderiranju in vrsto 
drugih. 
Izvajamo tedenska srečanja, na katerih se trudimo zagotavljati podporo in okolje za 
prijetno učenje in razvoj veščin govorništva, retorike, voditeljstva, predvsem pa se 
spodbujamo v premagovanju treme in krepitvi samozavesti pred slušatelji. Velik poudarek 
dajemo timskemu delu, učimo se posameznih elementov govora, učimo se umetnosti 
posredovanja svojih misli svetu. 

Srečanja potekajo v čudovitem okolju Mestnega muzeja v Ljubljani, Gosposka 15, v 2. 
nadstropju.

Več informacij:
www.toastmasters.si 
www.toastmasters.org

INFO TOČKE
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INFO TOČKE

• PWC
• HYPO Banka 
• Klub govorništva
• P & S Capital
• EY Slovenija

• Deloitte
• Zavod Ypsilon
• Leitner & Leitner
• AIESEC
• NEFIKS

• KPMG
• EURES, Zavod RS za
   zaposlovanje
• Europass
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CERŠ – Center za razvoj in
svetovanje študentom

Več kot le študij, pripravimo vas na vstop v poslovni svet

Strokovne prakse doma in v tujini

Strokovna praksa je pomemben sestavni del 
študijskih programov Ekonomske fakultete v 
Ljubljani na dodiplomskem študiju. Študenti jo 
lahko opravljajo doma ali v tujini. Prav tako je 
Strokovna praksa v tujini opcijska izbira študentov 
podiplomskega študija.

Za večino študentov le-ta predstavlja prvi stik s 
poslovnim okoljem in s tem možnost praktične 
uporabe in razvoja veščin pridobljenih na fakulteti. Študenti na strokovni praksi 
nadgrajujejo svoje sposobnosti odločanja, pogajanja, sprejemanja odločitev, timskega 
dela, spoznavajo poslovni proces podjetja, se v njem poskušajo prepoznati in doprinesti 
svoj delež. Te izkušnje se kasneje lahko izkažejo za neprecenljive. Z dobrim delom na 
praksi si pridobijo referenco, ki jim je v pomoč pri iskanju zaposlitve po končanem 
študiju. Veliko študentov se po opravljeni strokovni praksi dogovori s podjetjem tudi za 
nadaljnje sodelovanje. Strokovna praksa študentom lahko nudi zelo dobro odskočno 
desko v poslovni svet, kako jo izkoristijo, pa je odvisno od njih samih.

Temeljni cilji strokovne prakse so študentom približati strokovno delo, spoznati in opravljati 
delo v organizaciji, uporabiti pridobljeno znanje v delovnem okolju organizacije, dobiti 
vpogled v aktivnosti, ki potekajo na posameznem strokovnem področju organizacije, 
sodelovati pri izvedbi strokovnih nalog in jih samostojno opravljati.

Namen strokovne prakse je uporaba znanja, pridobljenega s študijem, v praksi 
neposredno v delovnem okolju. Diplomanti Ekonomske fakultete bodo tako pripravljeni 
na neposredno sprejemanje delovnih nalog v praksi.

ORGANIZATORJI
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Svetujemo pri študiju in študijskih praksah

Skrbimo za študijski in osebnostni razvoj naših študentov, 
nudimo informacije o možnostih nadaljevanja študija na 
podiplomski ravni ter organiziramo delavnice in predavanja za 
krepitev zaposlitvenih in drugih veščin.

Svetujemo in pomagamo tudi pri opravljanju strokovne prakse 
doma in v tujini. Strokovna praksa je vitalni del učnega procesa 
in edinstvena priložnost. Domiselni delodajalci so spoznali, da 
jim omogoča dostop do perspektivnih kandidatov za bodoče 
zaposlitve. V tujini je strokovna praksa, kjer so podjetja študente zaposlovala izključno 
za pomoč pri manj zahtevnih delih, stvar preteklosti. To ni le ena izmed študijskih 
obveznosti, ampak priložnost za povezovanje z delodajalci in poslovnim svetom. 
Študenti, ki opravljajo strokovno prakso, imajo več možnosti, da dobijo službo še pred 
koncem študija oziroma da si vzpostavijo mrežo poslovnih stikov za prihodnje priložnosti. 

Pomagamo pri načrtovanju poklicne poti

Uspešna poklicna pot je cilj vsakega študenta, ki se vpiše na 
Ekonomsko fakulteto. Izobraževanje je prvi pogoj za uspešno 
kariero. Vendar je napačno prepričanje, da je treba najprej 
pridobiti izobrazbo in šele nato razmišljati o poklicu in karieri. 
Postopek je treba obrniti: najprej razmisliti o svojih željah, 
sposobnostih, oblikovati svoje poklicne cilje in potem delati 
zanje. Zato študente spodbujamo pri načrtovanju kariere, da si 
bodo kot diplomanti lažje utrli pot v poslovni svet. 
Skrb vzbujajoče je dejstvo, da ljudje veliko več časa porabimo za 
načrtovanje nepomembnih aktivnosti (npr. za zabave in potovanja) kot za načrtovanje 
svojega življenja, katerega pomemben del je kariera. Poklicno pot je treba najprej 
zasnovati, spremljati različne možnosti in dogajanja na trgu, se dodatno izobraževati in 
usposabljati, pridobiti določene delovne izkušnje in nato pripraviti strategijo iskanja svoje 
prve zaposlitve.

Omogočamo neposreden stik z delodajalci

Vsako leto na fakulteti organiziramo številne predstavitve 
uspešnih podjetij na slovenskem trgu in druge dogodke, ki 
povezujejo študente in potencialne delodajalce. Na ta način 
študentje dobijo pomembne informacije o delu znotraj podjetij 
iz prve roke, kar jim omogoča lažje sprejemanje odločitev o svoji 
prihodnji karieri in iskanje zaposlitve po koncu študija.

Podjetja, s katerimi sodelujemo, imajo dostop do baze 
življenjepisov in tako spremljajo kandidate, ki jih bodo morda 
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potrebovala v prihodnosti. Svoj življenjepis lahko študentje v bazo vnesejo prek 
uporabniške strani Študent-net. 

Skrbimo za stalno informiranost o trgu dela

Trg dela se dandanes hitro spreminja, konkurenca pa je velika. Za uresničitev poklicnih 
želja in interesov je pomembno, da stalno spremljamo ponudbo dela. Zavedamo se, 
da študentom ob polnem urniku študijskih aktivnosti velikokrat zmanjka časa za druge 
stvari, zato jim poskušamo olajšati iskanje zaposlitve s stalnim obveščanjem o prostih 
delovnih mestih, razpisih, dogodkih in novostih na trgu dela prek elektronske pošte in 
spletne strani Študent-net.

Spodbujamo enake možnosti za vse

Kdo so študentje s posebnimi potrebami?

Različne življenjske okoliščine in zdravstvena stanja študentov 
vplivajo na možnosti za njihovo polno vključevanje ter 
sodelovanje v študijskem procesu in v študijskem okolju. 
Študentje s posebnimi potrebami so študentje z delno ali 
popolno izgubo vida, z delno ali popolno izgubo sluha, 
z govorno-jezikovnimi motnjami, z gibalno oviranostjo, z 
dolgotrajno ali kronično boleznijo in študentje s primanjkljaji 
na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami. Za premagovanje ovir, s katerimi se srečujejo, 
potrebujejo različne prilagoditve ter pomoč pri vključevanju in 
sodelovanju v študijskem procesu.

Nudimo nasvete in dodatno pomoč

Študentom s posebnimi potrebami med drugim svetujemo o pridobitvi statusa študenta 
s posebnimi potrebami, o posebnih prilagoditvah okolja in študijskega procesa ter o 
pravicah in dolžnostih študentov.

Da bi čim bolj olajšali študij, organiziramo tudi tutorstvo, kjer študentje višjih letnikov 
pomagajo študentom s posebnimi potrebami.
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Tutorstvo

Skupaj vedno izpolnimo zastavljene cilje!

Iz izkušenj vemo, da je najboljši nasvet tisti, ki ga dobimo od nekoga, ki ima na situacije, 
v katerih smo, še svež spomin in jih je preživel tudi sam. Tako je nastala ideja tutorstva. 
Tutorji so prostovoljci, ki se zavedajo pomena nesebične pomoči sočloveku. Medsebojna 
pomoč, iz katere se velikokrat razvijejo pristna prijateljstva, je že ustaljena praksa na 
Ekonomski fakulteti. Za tutorstvo se odločajo študentje višji letnikov dodiplomskega in 
podiplomski študentje z boljšim učnim uspehom.

Uvajalno tutorstvo

Namenjeno je predvsem študentom prvih letnikov dodiplomskega in podiplomskega 
študija, ki želijo pomoč in nasvete na prehodu iz prejšnje šole. Spodbujamo bruce, naj 
v čim večji meri izkoristijo ponujeno možnost in tako odnesejo kar največ od prvega 
študentskega leta. Tovrstno tutorstvo se je v preteklosti izkazalo za izjemno koristno, 
zlasti za študente, ki predhodno niso imeli ekonomske podlage. Tutorji priskočijo na 
pomoč tako pri študijskih zadevah kot tudi pri organizacijskih ali administrativnih. Tudi če 
bi se radi samo pogovorili s kom iz višjega letnika, nas brez oklevanja poiščite. Tutorjem 
pišite na el. naslov: uvajalni.tutor@ef.uni-lj.si.

Študentje višjih letnikov, ki se odločijo pomagati, kot tutorji tako širijo svojo mrežo 
poznanstev in hkrati obnovijo svoje znanje, ki so ga pridobili v minulih letih. Seveda 
pa dobijo tudi certifikat o opravljenem delu. Slednji je velikokrat izredno koristen pri 
vpisu na tuje univerze, kjer je to pogosto pogoj. Svoj življenjepis in povprečje ocen ali 
morebitna vprašanja pošljite Andreji Turman in z veseljem vas bo podrobneje seznanila 
s tem koristnim preživljanjem prostega časa.

Tutorstvo za tuje študente

Tutorji največkrat pomagajo tujim študentom pri administrativnih stvareh takoj 
ob prihodu v Slovenijo, jih pričakajo na postaji in se z njimi odpravijo do Pisarne za 
študentske domove oziroma jim pomagajo pri iskanju nastanitve, jim predstavijo bogato 
obštudijsko dogajanje, jih obveščajo o različnih dogodkih, jim svetujejo in jih usmerjajo 
skozi študij, običajno pa se z njimi družijo tudi v prostem času in jim tako pomagajo pri 
vključevanju v slovensko okolje.

Dodatne prednosti tutorstva pa so še poznanstva s celega sveta, utrditev angleškega in 
drugih jezikov, udeležba na mednarodnih aktivnostih in seveda dodatna prednost za vaš 
CV.

Če je vse našteto zate izziv, te vabimo, da se prijaviš na razpis in v letnem semestru tega 
študijskega leta postaneš tutor kateremu izmed tujih kolegov, ki bo študiral na tvoji 
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fakulteti. Edini pogoj je, da si študent/-ka, nujno pa moraš seveda znati tudi tuj jezik. 
Če si želiš nepozabne izkušnje in splesti nova poznanstva iz tujine, ne odlašaj in se prijavi 
še danes na iro@ef.uni-lj.si.

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami

Vsak semester je na fakulteti organiziran sestanek študentov s posebnimi potrebami, 
kjer se uskladijo potrebe z razpoložljivimi tutorji. Tutorske ure potekajo v obliki učne 
pomoči za določene predmete nižjih letnikov. 
Če se zavedate, kako pomembna je pomoč sočloveku, in bi želeli narediti nekaj koristnega 
za družbo kot celoto ter si hkrati obogatiti CV, pošljite svoj življenjepis in povprečje ocen 
ali morebitna vprašanja Andreji Turman.

Predmetno tutorstvo

Predmetno tutorstvo je študentom namenjeno kot dodatna pomoč pri razumevanju in 
osvajanju študijske snovi posameznih predmetov. Običajno je organizirano pri predmetih 
z zahtevnejšo in obsežnejšo študijsko snovjo z namenom izboljšanja rezultatov na 
izpitih. Na uri predmetnega tutorstva lahko študent povpraša po dodatni razlagi tistih 
delov snovi, ki jih ni razumel med predavanji in na vajah. Priporočamo, da študent po 
mailu predhodno obvesti tutorja, kje konkretno so se pojavile težave, in si na ta način 
zagotovi hitrejše in učinkovitejše odpravljanje težav. Pogosto tutorji tudi svetujejo o 
najprimernejših študijskih metodah in strategijah učenja pri posameznem predmetu ter 
študente seznanijo s pomembnimi informacijami in literaturo za posamezen predmet.

Dodatna učna pomoč predmetnih tutorjev je prvenstveno namenjena študentom 
1. letnikov dodiplomskega študija. Za določene predmete (npr. zimski semester 
matematika, mikroekonomija, poletni semester statistika, makroekonomija) so termini 
tutorskih srečanj že dogovorjeni in jih lahko spremljate v Koledarju tutorjev. V kolikor 
potrebujete učno pomoč pri teh predmetih ali pri katerem drugem predmetu, nam pišite 
na elektronski naslov tutorji.ef@gmail.com.
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Management Group

Združenje Management Group je neodvisna in neprofitna organizacija, ki deluje že vse 
od leta 1994. Združuje študente in diplomante iz različnih področij in fakultet, ter jim 
omogoča prenos teoretičnega znanja na praktično raven. Samostojno organiziramo 
veliko različnih projektov, okroglih miz, predavanj, delavnic ipd. Naši najbolj prepoznavni 
projekti so: mednarodni projekt Business Hive, ki je odlična platforma za študente, 
ki želijo delati neposredno s podjetji, EFit, kjer študentje spoznavajo športen in zdrav 
način življenja, International week, ki omogoča izmenjavo študentov  iz celega sveta 
ter spoznavanje tujih gospodarstev, EconomiCup, regata, katere cilj je na enem mestu 
združiti in povezati študente Ekonomske fakultete, njene zaposlene , profesorje ter 
partnerje iz poslovnega sveta in Humanitarni alarm, z dobrodelno noto.

Člani združenja, preko dela na projektih pridobijo izkušnje, ter konkurenčno prednost 
pred drugimi študenti, kar jim omogoča lažji vstop na trg delovne sile. 

Eden izmed pomembnih projektov Management Groupa, pri katerem že tradicionalno 
sodelujemo z Ekonomsko fakulteto, je tudi Delo MeNE išče. Menimo, da je DMI odličen 
projekt, saj študentom omogoča neposreden stik s sodelujočimi podjetji in institucijami. 
Zanimiv pa je tudi za podjetja, saj na takšen način pridejo v stik s potencialnimi kadri. 

V sklopu dogodka vam bomo na stojnici Management Groupa, člani na voljo za vsa 
vprašanja in dodatne informacije – naj bo to glede podjetij ali pa glede najboljšega 
društva na Ekonomski fakulteti – MANAGEMENT GROUPa. 

Za več informacij obiščite spletno stran
www.management-group.si,
spremljajte nas na naši Facebook strani
www.facebook.com/managementgroup ali
pišite na info@management-group.si



46

BELEŽKA
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