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Delo MeNE išče 2016
13. APRIL 2016 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 
13. 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 institucije 
jim na poti do zaposlitve lahko pomagajo, tako z vidika zaposlovanje doma, kot tudi v 
tujini.

V ta namen smo pripravili 20 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. 

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

INFO točke
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 2016
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08.30 – 08.45 Prihod udeležencev

Predavalnica P-125

09.00 – 10.30 LEK Novartis: Predstavitev zaposlitvenih možnosti 
10.50 – 12.20 GEN-I: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
12.40 – 14.10 UNIJA računovodska hiša: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
14.30 – 16.00 EY Slovenija: Predstavitev zaposlitvenih možnosti

Predavalnica P-126

09.00 – 10.30 LeitnerLeitner: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
10.50 – 12.20 Deloitte Slovenija: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
12.40 – 14.10 Tina Grilc: How to write an impressive CV & cover letter and excel at your job 

interview *
14.30 – 16.00 Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: Izobraževanje v tujini
 (* predavanje bo v angleškem jeziku)

Predavalnica P-127

09.00 – 10.30 Zavod RS za zaposlovanje, EURES: Storitve Zavoda RS za zaposlovanje, EURES v 
Sloveniji

10.50 – 12.20 LIDL Slovenija: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
12.40 – 14.10 P & S Capital: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
14.30 – 16.00 Europass: Kako prikazati svoje prednosti z orodji Europass
16.20 – 17.50 Zavod NEFIKS: Zaposlitvena pismenost

Predavalnica P-128

09.00 – 10.30 Tehnološki park Ljubljana: Gradnja lastne podjetniške zgodbe
10.50 – 12.20 Štipendiranje Erasmus+: Erasmus sklad in strokovne prakse v tujini
12.40 – 14.10 PROPLUS: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
14.30 – 16.00 Coca-Cola HBC Slovenija: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
16.20 – 17.50 AIESEC Slovenija: Get a global experience by working abroad *
 (*predavanje bo v angleškem jeziku!)

Sejna soba senata

16.20 – 17.50 Mojca Križnar (Hill International): Moj (po)klic – moje poslanstvo

Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI)

14.30 – 16.00 Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI): Startupi in zaposlitve
 (Op.: predavanje bo na sedežu LUI, Vojkova cesta 63, Ljubljana)

URNIK

INFO TOČKE

• PWC
• BISNODE
• EY Slovenija
• GEN-I

• Management Group
• LeitnerLeitner
• Deloitte
• AIESEC

• EURES, Zavod RS za 
   zaposlovanje
• Europass
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Predstavitev zaposlitvenih možnosti

LEK Novartis

Lek, član skupine Sandoz
Lek je član skupine Sandoz, Novartisove generične divizije, pionirja na področju 
podobnih bioloških zdravil in drugega največjega proizvajalca generičnih zdravil na 
svetu. Smo slovenska, evropska in svetovna farmacevtska generična družba, blizu ljudem 
in usmerjena v prihodnost. Prizadevamo si, da bi bilo zdravje dosegljivo vsem.

Razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila od standardnih 
generičnih do sodobnih podobnih bioloških zdravil.

Naša zdravila preprečujejo in zdravijo bolezni. Z njimi želimo prispevati k ohranjanju in 
izboljševanju življenj.

Znanje in inovativnost
Skupaj z drugimi divizijami Novartisa smo vodilni ponudnik zdravil na slovenskem trgu. S 
številnimi dejavnostmi utrjujemo naš položaj drugega največjega ponudnika generičnih 
zdravil v Sloveniji in povečujemo tako tržni delež kakor tudi prodajo zdravil na recept (+ 
8 % v primerjavi z letom 2014). Dodatno utrjujemo vodilni položaj in povečujemo tržni 
delež pri zdravilih za samozdravljenje.

Naši uspehi temeljijo na znanju, inovativnosti in kreativnosti. Smo vodilni Sandozov 
razvojni center, specializirani smo za tehnološko zahtevne razvojne projekte. V zadnjih 
štirih letih smo razvili in vložili dosjeje za več kot 100 novih izdelkov za najzahtevnejše 
svetovne trge. Ob koncu leta 2015 je v Sandozovem razvojnem centru Slovenija potekalo 
več kot 240 razvojnih projektov.

V letu 2015 smo ustvarili 348 novih delovnih mest in leto zaključili z več kot 3.350 
sodelavci. Visokošolsko izobrazbo ima več kot 47 odstotkov vseh zaposlenih. Imamo 410 
doktorjev in magistrov znanosti, 21,5 odstotkov vseh zaposlenih v družbi dela v razvoju.

Zavedanje pomena novih znanj in inovacij se zrcali tako v vloženih virih kot tudi v 
doseženih rezultatih. Naš lastnik Novartis je v trinajstih letih v naši državi vložil že več kot 
1,7 milijarde evrov. V razvoj in raziskave vlagamo več kot 12 % prihodkov, kar je med 
najvišjimi vložki znotraj naše panoge. Naš portfelj intelektualne lastnine vsebuje več kot 
1000 aktivnih patentnih pravic, ki nam omogočajo konkurenčno prednost na globalnih 
trgih.

Povečujemo tudi obseg proizvodnje na naših lokacijah po Sloveniji. Izdelke, proizvedene 
v Sloveniji, tržimo prek razvejane Sandozove prodajne mreže v 160 državah po vsem 
svetu.

9.00 – 10.30 Predavalnica P-125
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Naše vrednote
Inovativnost, kakovost, sodelovanje, delovna uspešnost, pogum in integriteta je naših 
šest temeljnih vrednot. Te najbolje odražajo ključne dejavnike uspeha, ki jih potrebuje 
generična družba za uresničevanje svoje vizije postati vodilna generična družba na svetu. 

Vrednote nam dajejo skupne temelje, na katerih gradimo in oblikujemo kulturo naše 
družbe: so model za medsebojno sodelovanje sodelavcev, vodilo za ravnanje s kupci in 
partnerji ter osnova za naše operativne in strateške odločitve.

Več na www.lek.si
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GENI-I odpira priložnosti za mlade strokovnjake

GENI-I

Družba GEN-I je največji dobavitelj električne energije in drugi največji ponudnik 
zemeljskega plina v Sloveniji. Matično podjetje je skupaj s 15 hčerinskimi družbami 
povezano v Skupino GEN-I, ki se uvršča med najhitreje rastoče akterje na energetskem 
trgu srednje in jugovzhodne Evrope. 

Skupina deluje na 20 trgih na debelo, kjer sodeluje z več kot 150 partnerji na področju 
trgovanja z električno energijo in zemeljskim plinom, ter na 8 trgih na drobno. Globalna 
prisotnost GEN-I zaposlenim omogoča delovanje v mednarodnem okolju ter ob 
kontinuirani širitvi poslovanja nudi dovolj priložnosti za karierni razvoj.

Poslanstvo in vizija

Skupina GEN-I stalno uresničuje svojo zavezo zagotavljanja zanesljive in cenovno 
dostopne električne energije in zemeljskega plina. S profesionalnim in inovativnim 
pristopom ter razvejano globalno infrastrukturo učinkovito tržimo energente tako, da 
proizvodnim virom omogočamo konkurenčno odkupno ceno, končnim odjemalcem pa 
zagotavljamo kakovostne storitve, zanesljivo oskrbo in obvladovanje stroškov nakupa 
energije.

Naša vizija je postati najprodornejši in najbolj zanesljiv akter na energetskem trgu 
jugovzhodne Evrope. Zastavljene cilje uresničujemo s stalnim razvojem trgovalnih 
aktivnosti, inovativnimi produkti in negovanjem dolgoročnih partnerskih odnosov. S 
hitrostjo, prilagodljivostjo in vrhunskim znanjem izkoriščamo priložnosti na razvijajočih 
se energetskih trgih ter krepimo svojo prepoznavnost v regiji.

Z ustrezno notranjo organizacijo in odličnimi kadri bomo še naprej zagotavljali visoko 
stopnjo odzivnosti, izkoriščali tržne priložnosti, uvajali inovativen projektni pristop in 
podpirali poslovna partnerstva, ki prinašajo vzajemne koristi.

Vrednote

Spoštovanje izkazujemo s povezovalnim delovanjem posameznika, pripravljenostjo 
sprejemanja mnenj drugih ter z dejavnim iskanjem rešitev, ki pripomorejo k sledenju 
skupnim ciljem.

Odgovornost se kaže v prizadevnem odnosu do dela, prevzemanju odgovornosti za 
lastne rezultate in v nenehnem prizadevanju za dobre skupne rezultate.

Predanost je del naše korporacijske kulture in je izražena tako v odnosu zaposlenih do 
znanja, dela in sodelavcev kot tudi do poslovnih partnerjev.

Vključenost iščemo in pričakujemo pri vsakem sodelavcu in jo pojmujemo kot aktivno 
prizadevanje za uresničevanje skupnih ciljev ter prevzemanje pobude za njihovo realizacijo.

10.50 – 12.20 Predavalnica P-125
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Prilagodljivost enačimo s pozitivno naravnanostjo do sprememb, v katerih vidimo 
priložnost za rast.

Zaposlujemo prodorne in zavzete kadre

Ključne prednosti Skupine GEN-I so prodornost, inovativni pristopi in hitro odzivanje na 
razmere na trgu, ki jih uspešno realiziramo z ekipo vrhunskih strokovnjakov in timskim 
delom. Uresničevanje poslovnih načrtov od zaposlenih zahteva neprestano dograjevanje 
obstoječega in pridobivanje novega znanja, izjemno prilagodljivost, dinamičnost, 
samoiniciativnost ter odlične medsebojne odnose in komunikacijo.

K razvoju svojih kadrov pristopamo sistematično, zato imamo poleg klasičnih izobraževanj 
na ravni Skupine vzpostavljen tudi celovit model ključnih kompetenc, ki definira ključne 
lastnosti, znanja in veščine zaposlenih, ter druge izobraževalne dejavnosti, odločilne 
za uspešno doseganje poslovnih ciljev. Vse postopke specializacije zaposlenih smo 
implementirali v vsakodnevno poslovno prakso in na vsa področja delovanja, saj smo 
prepričani, da je vlaganje v zaposlene ena najpomembnejših dodanih vrednosti Skupine 
GEN-I.

Splošne informacije 

sedež podjetja: Vrbina 17, 8270 Krško

organizacijske enote: 
• OE Ljubljana, Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana
• OE Nova Gorica, Kromberk, Ulica Vinka Vodopivca 45a, 5000 Nova Gorica

spletna stran: www.gen-i.si
e-mail: zaposlitev@gen-i.si
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Zaposlitvene možnosti v mednarodni računovodski hiši 
Unija

UNIJA računovodska hiša

Predstavitev predavanja:
• Predstavitev poslovnega sistema in organizacijske kulture Unije d.d.
• Karierne možnosti in sistem napredovanja na Uniji
• Sistem zaposlovanja in zaposlitvene možnosti v 2016

Unija računovodska hiša zagotavlja svojim strankam najvišji nivo storitev s področja: 
• računovodstva, 
• svetovanja (davčnega, pravnega, računovodskega in poslovno-finančnega), 
• obračuna plač, 
• Unija App. 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2003 (zaposluje preko 80 zaposlenih v računovodstvu, 
na področju obračunu plač in davkov). Opravljamo storitve za več kot 550 poslovnih 
subjektov različnih organizacijskih oblik. S storitvami smo trenutno prisotni v 10 
državah. Strankam ponujamo sodobne informacijske rešitve, kot so Unija App, ki 
omogoča brezpapirno poslovanje in mobilna aplikacija, ki strankam omogoča pregled 
nad poslovanjem podjetja. Na izboru za Naj računovodski servis smo sodelovali štirikrat 
in štirikrat zmagali v letih 2009, 2010, 2011 in 2015. Večkratna osvojitev naziva Naj 
računovodski servis v kategoriji velikih služi kot dodatna potrditev, da je biti najboljši naša 
odgovornost in zaveza.

Zavedamo se, da le z usposobljenim strokovnim kadrom lahko postavljamo in 
vzdržujemo zastavljene visoke strokovne standarde, zato posebno skrb namenjamo 
izpopolnjevanju znanj in usposabljanje zaposlenih. Večkrat smo se uvrstili tudi na lestvico 
TOP 10 izobraževalec, med 10 najboljših skrbnikov znanja, ki sistematično vlagamo v 
izpopolnjevanja znanja in usposabljanje zaposlenih v slovenskem prostoru. To priznanje 
podeljujeta vsako leto Planet GV in Inštitut za izobraževalni management Sofos desetim 
slovenskim podjetjem, ki največ vlagajo v izobraževanje zaposlenih. 

Unija je ustanovitelj Inštituta za računovodstvo, ki je v širši strokovni javnosti v desetih 
letih delovanja postal priznan kot eden boljših organizatorjev izobraževanj s področja 
računovodstva, davkov in ostalih povezanih področij. Glavni namen Inštituta za 
računovodstvo je, da redno izobražuje in usposablja tako zaposlene kot tudi zunanjo 
javnost, ter hkrati obvešča o vseh novostih na področju računovodstva, davkov in delovne 
zakonodaje. Izvaja tudi certificirano izobraževanje za naziv »Računovodski strokovnjak 
IR«.

12.40 – 14.10 Predavalnica P-125
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V našem kolektivu vedno toplo pozdravljamo tiste, ki:
• imajo 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.

Kontakt:
info@unija.com
Telefon: 01 360 20 00
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Predstavitev zaposlitvenih možnosti

EY SLOVENIJA

EY je vodilno podjetje na področju storitev revizije, davkov in poslovnega svetovanja. 
212 000 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, 
računovodstva, 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. Novi sodelavci se v delo 
vključijo z avgustom.

14.30 – 16.00 Predavalnica P-125
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09.00 – 10.30 Predavalnica P-126

Karierne možnosti pri LeitnerLeitner

LeitnerLeitner

Predstavitev skupine 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. Sodelujemo 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. 

LeitnerLeitner d.o.o.
Dunajska cesta 159
1000 Ljubljana

www.leitnerleitner.com
Beograd, Bratislava, Brno, Budapest, Linz, Ljubljana, Praha, Salzburg, Sarajevo, Wein, 
Zagreb, Zürich, Kooperationen, Bucuresti, Sofia, Warszawa



11

Edinstvena kariera za edinstvene ljudi

Deloitte Slovenija

Zaposlovanje diplomantov
Družba Deloitte je največja svetovalna družba na svetu. Predvsem je poznana po storitvah 
revizije, vendar pa je poleg te tudi pomemben in celo večkrat nagrajeni ponudnik storitev 
davčnega pravnega 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 
225.000 strokovnjakov, zavezanih k zagotavljanju rezultatov, ki štejejo. 

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 in 
visoko vrednost, ki jo zagotavljajo trgom in strankam, predanost drug drugemu in moč, 
ki jo črpajo iz kulturne raznolikosti. Naši zaposleni se nenehno učijo, pridobivajo nove 
dragocene izkušnje in se soočajo s poklicnimi priložnostmi, ki bogatijo. Strokovnjaki 
družbe Deloitte si prizadevajo krepiti odgovornost podjetij, vzpostaviti zaupanje javnosti 
in pustiti pozitiven vtis v družbi. 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 

10.50 – 12.20 Predavalnica P-126
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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 spodnjim pogojem, vas bomo 
povabili na razgovor in testiranje: 
• univerzitetna izobrazba 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. 
Vsi tisti, ki boste prinesli na predstavitev svoj CV, boste imeli možnost, da se uvrstite 
v skupino, ki bo po Kariernem sejmu obiskala sedež naše družbe in spoznala svoje 
morebitne bodoče sodelavce! Več informacij o tem boste izvedeli na predstavitvi.
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Tina Grilc

How to write an impressive CV & cover letter and excel at 
your job interview

Your CV and cover letter are your first communication with a prospective employer. As 
the job market has become increasingly competitive, making the right first impression 
has never been more important. If you improve the quality of your CV and cover letter, 
you greatly increase your chances of winning an interview. In this workshop, we are 
going to cover both: how to write an impressive CV a cover letter as well as how to 
excel at your job interview. There’s going to be a bit of theory and a bit of practice in 
pairs or groups.

Who is Tina?
High-spirited lecturer, an avid snowboarder and 
rainbow lover who finds solutions to all your language 
problems.

She is also the founder of the company S Tino v tujino 
(Go abroad with Tina) and the creator of the DVD 
Tujina? Zakaj pa ne?! (Go abroad? Why not?!); the first 
product in Slovenia, containing key information about 
working abroad.

Recently, she’s spent lots of time mentoring other aspiring entrepreneurs helping them 
to build a successful business from scratch based on her own experience.

12.40 – 14.10 Predavalnica P-126
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Študij in štipendije za študij v tujini

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: Izobraževanje 
v tujini

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

• kratko predstavitev Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
(sklad), svetovalnega centra za študij v tujini in EducationUSA centra, ki deluje v 
okviru sklada; 

• predstavitev osnovnih informacij v zvezi s študijem 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… 

• možnosti financiranja študija v tujini in predstavitev skladovih programov za 
štipendiranje mednarodne mobilnosti. 

Predstavitev je namenjena posredovanju konkretnih informacij o študiju v tujini ter 
možnostih 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 
namreč pomembno prispevajo k razvoju osebnosti in kariere ter tudi povečanju 
zaposlitvenih možnosti, saj tudi delodajalci vse bolj prepoznavajo prednost mednarodnih 
izkušenj svojih zaposlenih. 

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

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22
1000 Ljubljana
http://www.sklad-kadri.si

14.30 – 16.00 Predavalnica P-126
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Storitve Zavoda za zaposlovanje, EURES v Sloveniji

Zaposlitvene priložnosti v Evropi, EURES v Sloveniji

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/eures

http://www.ess.gov.si/mladi
http://www.ess.gov.si/ncips/cips

V Kariernih središčih ponujamo vrsto brezplačnih storitev in aktivnosti, ki jih Zavod 
nudi brezposelnim osebam, delodajalcem in drugim iskalcem zaposlitve z namenom 
spodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb in vseživljenjske karierne orientacije 
prebivalstva.

• dostop do informacij na spletu in osebno informiranje,
• dostop do ponudbe prostih delovnih mest in informacij o lokalnem trgu dela,
• dostop in pomoč pri uporabi orodij za samostojno vodenje kariere (portal PoiščiDelo.

si, eSvetovanje, interaktivni računalniški program za izbor poklicev Kam in kako)
• osnovno karierno svetovanje in spremljanje aktivnosti iskanja zaposlitve za brezposelne 

osebe in druge iskalce zaposlitve.
• možnost vključitve v krajše modularne delavnice sodobnih veščin iskanja zaposlitve,
• udeležbo na srečanjih z delodajalci, in drugimi lokalnimi partnerji.

09.00 – 10.30 Predavalnica P-127
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Zaposlitvene priložnosti za karierne začetnike

LIDL Slovenija

Smo eno izmed najuspešnejših trgovskih podjetij z živili v Evropi in tudi eno najuspešnejših 
trgovskih podjetij v Sloveniji. V središču naše prodajne dejavnosti so vedno kupci, ki 
lahko v Lidlovih trgovinah izbirajo med lastnimi in že uveljavljenimi tujimi blagovnimi 
znamkami. Držimo se preprostega načela - ponujamo najvišjo kakovost po ugodnih 
cenah. S ponudbo, ki obsega več kot dva tisoč izdelkov, želimo zadovoljiti vsakdanje 
potrebe povprečne slovenske družine. Naša glavna naloga v prihodnosti je hitro in 
uspešno odpiranje trgovin na novih trgih in utrjevanje vodilnega položaja na sedanjih.

Rezultat hitre, a na zdravih temeljih zgrajene širitve podjetja so vedno večje potrebe po 
novih sodelavcih. Ustvarjamo delovno okolje, ki spodbuja samoiniciativnost, zavzetost in 
zadovoljstvo pri delu. Tudi kariernim začetnikom ponujamo zanimive karierne priložnosti 
na področju prodaje, kadrovanja in obračuna plač, nepremičninskih projektov in nabave 
tehnične opreme, financ, računovodstva in kontrolinga, informatike in sistemskih 
projektov, skladiščnega poslovanja in logistike ter prava, skladnosti in tveganj. S 
24-mesečnim programom usposabljanja, ki zajema tako osnovno usposabljanje na 
področju prodaje kot tudi poglobljeno uvajanje na vašem izbranem strokovnem 
področju, karierne začetnike in mlade diplomante pripravimo na samostojno delo v 
našem podjetju.

Vabimo vas, da razpise prostih delovnih mest spremljate na naši karierni strani in na 
družbenih omrežjih Linkedin ter Facebook.

10.50 – 12.20 Predavalnica P-127
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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. 

12.40 – 14.10 Predavalnica P-127
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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. 
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Kako prikazati svoje prednosti z orodji EUROPASS

EUROPASS

Priprava osebne predstavitve je zahteven proces, ki se začne pri obliki, konča pa pri 
vsebini. Orodja Europass nudijo celovito ogrodje za osebno predstavitev, na delavnici 
bomo bolje spoznali posamezne elemente življenjepisa, manj znane funkcionalnosti 
orodja Europass ter se ustavili pri tem, kako v življenjepisu navesti svoje kompetence. 
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.

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.

Europass življenjepis je bil na spletu izpolnjen že več kot 60 milijon krat, od tega prebivalci 
Slovenije že več kot milijon. Europass je v Evropi prisoten že skoraj 10 let, vendar pa so 
se dokumenti v tem času prenovili. V letu 2013 sta bila oblikovno prenovljena Europass 
CV in Jezikovna izkaznica, dodana pa je bila tudi možnost dodajanja mape priponk v 
elektronski obliki (Mapa kompetenc) ter obrazec za Spremno pismo. 

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. 

14.30 – 16.00 Predavalnica P-127
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Zaposlitvena pismenost

ZAVOD NEFIKS

Zaposlitvena pismenost je lastnost posameznika, ki pozna svojo vrednost na trgu dela, 
ob enem pa jo tudi zvišuje. Na interaktivnem predavanju bomo skupaj odkrivali, kako 
družboslovno izobraženi kadri razvijajo dodatne kompetence, ki prevesijo tehtnico na 
trgu dela v njihov prid. 

Predstavniki Zavoda Nefiks bodo predstavili nekaj primerov dobre prakse - tako projektov 
Zaposlitveni klubi za mlade, Kolegice in Razvijamo kompetence mladih, kakor tudi 
uspešnih posameznikov, ki jim je na tak način uspelo uspešno vstopiti na trg dela. 

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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Gradnja lastne podjetniške zgodbe

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

Izvedeli boste, kako vam Tehnološki park Ljubljana lahko pomaga pri gradnji lastne 
podjetniške zgodbe, nekaj dejstev o sodobnem podjetništvu, spoznali boste elemente 
uspešnih podjetniških idej in vitke metode njihovega razvoja. 

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.

09.00 – 10.30 Predavalnica P-128
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Erasmus sklad in strokovne prakse v tujini

Štipendiranje Erasmus +

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. 

 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, skupaj s 
študenti, ki so že bili na Erasmus praksi.

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. 

10.50 – 12.20 Predavalnica P-128
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Predstavitev zaposlitvenih priložnosti v podjetju Pro Plus

PRO PLUS

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. 

Zaposlovanje v podjetju PRO PLUS d.o.o.

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 najnaprednješih 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 
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.

12.40 – 14.10 Predavalnica P-128
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PRO PLUS poleg produkcje 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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Karierna pot v Coca-Cola HBC Slovenija

Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.

Opis predavanja:
Predavanje obsega uvodno predstavitev podjetja in poslovne enote, v kateri deluje. Zajet 
bo tudi prikaz razvojnih poti, kariernih možnosti in ugodnosti, ki so jih deležni zaposleni v 
podjetju Coca-Cola. Študentje bodo deležni tudi prikaza postopke zaposlitve, napotkov 
in smernic pri razgovorih.

Predstavitev podjetja:
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 132 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.

14.30 – 16.00 Predavalnica P-128
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Get a global experience by working abroad

AIESEC Slovenija

AIESEC is a global platform for young people to explore and develop their leadership 
potential. We are a non-political, independent, not-for-profit organisation run by 
students and recent graduates of institutions of higher education. Its members are 
interested in world issues, leadership and management. AIESEC does not discriminate 
on the basis of ethnicity, gender, sexual orientation, religion or national / social origin.

Since we were founded, we have engaged and developed over 1,000,000 young people 
who have been through an AIESEC experience. The impact of our organisation can be 
seen through our alumni who represent business, NGO and world leaders, including one 
Nobel Peace Prize laureate, Martti Atisaari of Finland.

Here in Slovenia, AIESEC has been developing inspirational leaders and our 
accomplishments from projects that we run each year since 1992.

AIESEC for Students – Get a global experience by working abroad
Empower your university experience with real opportunities. We don’t tell you how to 
do it, but enable you to try, fail, and succeed. You can intern and volunteer abroad or 
even lead a team.

We enable you to feel a shared responsibility for the world and provide you with the 
tools to change it.

Find out more about our internship opportunities at our webpage www.aiesec.si or 
connect with us through our Facebook (link: www. facebook.com/aiesec.lcljubljana )

16.20 – 17.50 Predavalnica P-128
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MOJ (PO)KLIC - 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 lahkotnejši in nedvomno tudi 
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! Predhodne prijave pri organizatorju so 
zaželene. Število udeležencev je omejeno na 22 odprtih oseb. 

16.20 – 17.50  Sejna soba senata

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). Zadnjih pet let 
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.
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Startupi in zaposlitve« - obisk Ljubljanskega univerzitetnega 
inkubatorja

LJUBLJANSKI UNIVERZITETNI INKUBATOR

Ob obisku Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja vam bomo natančneje predstavili delovanje 
podpore podjetniškim idejam, startupom in delo v startupu kot karierno priložnost. Imeli boste 
možnost spoznati in se pogovoriti s predstavniki startupov, vključenih v LUI, ki vedno iščejo dobre 
kadre. Na podlagi primerov vam bomo predstavili primere dobre prakse in izvedeli boste vse o 
našem poslanstvu in podpori, ki jo ponujamo. 

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. 

LUI-evi startupi so v letu 2015 zaposlovali preko 300 ljudi, predvsem mladih in izobraženih. 
Ustanovitev novega zagonskega podjetja je v vedno večjem obsegu poslediva želje po uresničitvi 
lastnih idej in kreiranju lastne karierne poti. Ob povečevanju števila novih startupov pa se povečujejo 
tudi priložnosti za delo v startupu.

14.30 – 16.00 Na sedežu LUI
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BISNODE

Zmoremo! Verjemite – prav vse je mogoče.
V Bisnode imamo na voljo znanje, strokovnjake in vire, s katerimi je mogoče uresničiti 
tudi najzahtevnejše cilje in izpolniti največje izzive. 
Tudi tiste o sanjski službi.

V Bisnode želimo prispevati k izgradnji sveta, v katerem se odločitve sprejemajo 
in ne prelagajo v prihodnost ter usmerjati svet v pravo smer – naprej. Svet, 
kjer imajo ljudje dovolj poguma za naslednji korak. Korak k transparentnemu, 
poštenemu in pravičnemu poslovanju!

Naša Bisnode odgovornost je omogočati dostop do kakovostnih poslovnih informacij 
in s tem zagotavljati transparentnost trga. Zato smo v Bisnode ponosni na naše aktivno 
sodelovanje in mentoriranje startup podjetij znotraj različnih podjetniških skupnosti: 
CEED, Ljubljanski univerzitetni inkubator, Iniciativa Start:up Slovenija v sodelovanju s 
Slovenskim podjetniškim skladom, ABC Accelerator HUB in na delovanje z mladimi 
znotraj Zavoda Y, AmCham Slovenija, Strateškega foruma Bled (BSF), Slovenskega 
izobraževalnega konzorcija SLOV.I.K in mnogimi drugimi organizacijami.

V letošnjem študijskem letu pa smo dejavni tudi skupaj s študenti vaše Ekonomske 
fakultete, saj za vas pripravljamo raznolika izobraževanja in delavnice za učinkovito 
izkoriščanje in odgovorno upravljanje s kredibilnimi poslovnimi informacijami. 
V Bisnode imamo namreč odlične strokovnjake, ki so pripravljeni deliti znanje, izkušnje in 
zamisli ter skupaj s študirajočo mladino razmišljati o novih smereh delovanja. 

INFO TOČKE
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INFO TOČKE

Preverite in nas obiščite v Bisnode Think-Box v preddverju Velike in Male 
dvorane:

• med 10h in 12h poklepetajte z Bisnodovko, ki je s podjetjem Bisnode prehodila že 
zajeten del osebne razvojne poti – od študentke do mentorice najuspešnejše Bisnode 
ekipe. Na kakšen način in kako ji to uspeva? Prisluhnite ji v Bisnode Think-Box kotičku. 

• ob 12h in ob 15h vabljeni na praktično delavnico in s pomočjo poslovnega spleta 
GVIN.com poiščite najboljše zaposlovalce: Namen delavnice je praktičen prikaz, kako 
lahko s pomočjo Bisnode poslovnega spleta GVIN.com poiščete najboljše slovenske 
zaposlovalce, kako lahko s širokim naborom poslovnih informacij preverite delovanje 
vaših potencialnih delodajalcev in se na podlagi uporabnih vsebin (kot so finančni 
podatki, lastniška struktura, zgodovina in razvoj podjetja, članki iz poslovnega tiska o 
podjetju in njegovem vodstvu, …) samozavestno podate na razgovor za vašo sanjsko 
službo. 

• med 9h in 16h pa za svoje zdravje poskrbite s slastnim jabolkom, dan si posladkajte 
z osvežilnimi bomboni in s pravilnim odgovorom v nagradni igri osvojite praktično 
nagrado!

SPOZNAJTE NAS!
Pomagajte nam uresničiti našo vizijo sveta, v katerem ljudje s strastjo, pogumom in 
etično naravnanostjo sprejemajo boljše odločitve. 
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PRICEWATERHOUSECOOPERS – PwC

PricewaterhouseCoopers je eden od vodilnih svetovnih ponudnikov storitev na področju 
revizije, davkov in poslovnega svetovanja. Kot strokovni svetovalci našim strankam 
pomagamo pri reševanju kompleksnih poslovnih težav in ustvarjanju vrednosti. Trudimo 
se izboljšati njihove zmožnosti učinkovitega upravljanja s tveganji ter jih tako spodbujamo 
k napredovanju. Kot poslovni svetovalci imamo pomembno vlogo tudi pri delovanju 
svetovnega kapitalskega trga. Ponosni smo na dejstvo, da naše storitve pripomorejo k 
izboljšanju preglednosti, zaupanja in konsistence poslovnih procesov. Če želimo uspeti, 
se moramo razvijati ter rasti kot osebe in kot del podjetja. Naša odgovornost, timsko 
delo ter učinkovitost nam pomagajo dosegati to rast.

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.

PwC globalno zaposluje 208.000 sodelavcev v 157 državah, PwC v Sloveniji pa že skoraj 
90 strokovnjakov s področja revizije, poslovnega in davčnega svetovanja.

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Cesta v Kleče 15, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (1)5836 000, F:+386 (1) 5836 099, www.pwc.com/si

INFO TOČKE
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INFO TOČKE

• PWC
• Bisnode
• EY Slovenija
• GEN-I

• Management Group
• LeitnerLeitner
• Deloitte
• AIESEC

• 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

Management Group je neodvisna in neprofitna študentska organizacija, ki na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani deluje od leta 1994. Že več kot 20. let združuje študente 
in diplomante iz različnih področij, ki si poleg teoretičnega znanja, pridobljenega na 
fakulteti, želijo v času študija pridobiti še praktičen vpogled na področje organizacije 
in vodenja projektov. Članom omogočamo udejanjenje njihovih ambicij, dokazovanje 
sposobnosti, ustvarjanje novih poslovnih priložnosti ter vsestransko izbiro izobraževalnih 
aktivnosti, ki bodo izpopolnjevale posameznikov razvoj na osebnem in poslovnem 
področju. S tem študentje pridobivajo na konkurenčni prednosti pred drugimi študenti, 
kar jim omogoča lažji vstop na trg delovne sile.

Naši najbolj prepoznavni projekti so: mednarodni projekt Business Hive predstavlja 
crowdsourcing platformo, ki podjetjem omogoča, da v najkrajšem možnem času ter z 
najnižjimi stroški pridobijo inovativne ideje s strani študentov in morebiti s strani njihovega 
končnega porabnika. Študenti sodelujejo v mednarodnih timih in aktivno rešujejo 
realne poslovne izzive, ter na koncu svoje inovativne rešitve tudi predstavijo podjetjem. 
International week je projekt, ki omogoča izmenjavo študentov iz celega sveta ter tako 
tudi spoznavanje tujih gospodarstev. Na projektu Efit študentom predstavljamo športen 
in zdrav način življenja, Humanitarni alarm pa je projekt z dobrodelno noto.

Eden izmed pomembnejših 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, 
hkrati pa je odlična priložnost za podjetja in stik s potencialnimi kadri.

V sklopu dogodka vam bomo člani na voljo za vsa vprašanja in dodatne informacije na 
stojnici Management groupa.

Za več informacij obiščite spletno stran:
www.management-group.si

Spremljate pa nas lahko tudi na Facebook strani: 
www.facebook.com/managementgroup

Ali nam pišete na: 
info@management-group.si
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