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Karierni center Ekonomske fakultete v Ljubljani (CERŠ) v sodelovanju s študentskim 
društvom Management Group organizira že 10. 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 zaposlovanja doma, kot tudi v 
tujini.

V ta namen smo pripravili 18 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. 

Osrednji dogodek bo letos minil v znamenju ekstremov, saj smo organizatorji za vas 
pripravili dva zelo različna pogleda na težave, ki tarejo mlade ob prvem stiku s trgom 
dela. Na eni strani bodo navzoči lahko prisluhnili izčrpni in celoviti obravnavi tematike s 
strani najboljših debaterjev v Sloveniji, na drugi strani pa bo svoje poglede z vami delil 
stand up komik Jure Murko. 

Tekom celega dneva boste lahko obiskali Evropski kotiček, kjer boste spoznali storitve 
treh evropskih mrež: SOLVIT, EUROPASS in EURES. Lahko se boste pogovorili s svetovalko 
SOLVIT-a, kdaj vam lahko mreža SOLVIT pomaga pri učinkovitem reševanju čezmejnih 
pritožb v EU. S seboj lahko prinesete življenjepis in ga pregledate s predstavnico 
EUROPASS-a. Skupaj s svetovalko EURES-a boste pregledali prosta delovna mesta na 
EURES portalu ter se pogovorili o možnostih zaposlitve v Evropi.

POZOR: Udeležba na posameznih predavanjih v sklopu DMI 2013 se bo udeležencem 
štela za delno priznavanje izpita pri predmetu Razvoj poslovnih spretnosti.  

Da pa bo naše druženje čim bolj prijetno, bomo celoten dogodek začeli z DMI 
zajtrkom, na katerega ste prisrčno vabljeni pred začetkom delavnic.

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

Informativno-svetovalni kotiček

Informativno-svetovalni kotiček kariernega dne Delo MeNE išče bo med 8.00 in 17.30 
uro na hodniku pred predavalnicami v pritličju, kjer se bo celoten dogodek odvijal. 
Študentom bodo na voljo vse informacije o dogodku in programu.

KARIERNI DAN DELO MENE IŠčE 2013
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8.00 – 8.45 Prihod udeležencev in DMI zajtrk

Predavalnica P-125

09.00 – 10.30 Deloitte Revizija d.o.o.: Predstavitev zaposlitvenih možnosti 
10.45 – 12.15 ProPlus d.o.o.: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
14.30 – 16.00 Blaž Kos: Proaktivno do prve službe v kriznih časih
16.15 – 17.45 Blaž Kos: Gradnja osebne blagovne znamke in mreženje za mlade

Predavalnica P-126

09.00 – 10.30 Coca-Cola HBC Slovenija: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
10.45 – 12.15 Ernst&Young d.o.o.: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
14.30 – 16.00 Banka Sberbank d.d.: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
16.15 – 17.45 AIESEC: Prostovoljstvo se splača

Predavalnica P-127

09.00 – 10.30 Sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje: Študij in štipendije doma in v tujini
10.45 – 12.15 Gorazd Prah (MojeDelo.com): Itak Job: Izkušnje uspešnih iskalcev
14.30 – 16.00 KPMG d.o.o.: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
16.15 – 17.45 Gregor Mesarić (moja.Zaposlitev.si): Kako prepričati delodajalca, da sem pravi 

kandidat zanj

Predavalnica P-128

09.00 – 10.30 Socialni inovatorji prihodnosti in društvo Mladinski ceh: Družbena inovacija
10.45 – 12.15 EURES, SOLVIT, EUROPASS: Priložnosti in pasti dela in življenja v Evropi
14.30 – 16.00 Nefiks: Z delavnico zaposlitvene pismenosti do zaposlitve
16.15 – 17.45 Nina Simić: Učinkovita priprava in premagovanje stresa pred zaposlitvenim 

razgovorom

Predavalnica P-108

09.00 – 09.45 Erasmus sklad in strokovne prakse v tujini
10.00 – 12.00 Mojca Križnar (Hill International): Doživi se ali Kje je tvoj prostor v svetu dela

Dvorana Generali

12.30 – 14.00 Vstop mladih na trg dela: »pro et contra«
 • z najboljšimi debaterji v Sloveniji in
 • Stand up komikom Juretom Murkom

INFO TOČKE
 • Evropski kotiček: EURES, EUROPASS, SOLVIT
 • Ernst&Young d.o.o.
 • KPMG d.o.o.
 • AIESEC

URNIK
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Zgradite vašo prihodnost – in poskrbite, da bo vaša kariera rasla z vami

Predstavitev zaposlitvenih možnosti 

Deloitte je svetovna družba, v okviru katere več deset tisoč predanih strokovnjakov in 
neodvisnih družb po vsem svetu sodeluje pri opravljanju storitev revizije, poslovnega 
svetovanja, finančnega svetovanja, obvladovanja tveganj in davčnih storitev za izbrane 
stranke. Vsaka družba članica opravlja storitve na določenem geografskem območju, 
zanjo pa veljajo zakoni in strokovni predpisi države ali držav, kjer posluje.

Deloitte Slovenija sodi med vodilne organizacije za strokovne storitve v državi, storitve pa 
ponuja na štirih strokovnih področjih: revizija, davčno svetovanje, poslovno svetovanje, 
obvladovanje tveganj in finančno svetovanje.

V naši družbi zaposlujemo tudi začetnike, ki jim omogočimo, da se praktično usposobijo 
za svoj poklic. Skozi karierno pot, svojim zaposlenim omogočamo tudi opravljanje dela 
na naših neodvisnih družbah po vsem svetu. 

Podrobneje bomo predstavili strokovna področja dela, potrebne kompetence in želele 
lastnosti za opravljanje teh nalog. Spoznali boste tudi, kako v naši družbi skrbimo za 
osebnostno rast zaposlenih in njihovo uspešno kariero.

9.00 – 10.30 Predavalnica P-125
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PRO PLUS d.o.o. je vodilno multimedijsko podjetje v 
Sloveniji.

Ustvarja najbolj gledane televizijske programe in najbolj brane spletne vsebine ter uživa 
status hiše z najučinkovitejšimi mediji za oglaševalce.

Že 17 let vidno in inovativno narekuje trende slovenskega medijskega trga. 

Pozicijo ohranja in krepi s fleksibilnim in ustvarjalnim pristopom do medijskih vsebin ter 
s pomočjo uvajanja najnaprednejših multimedijskih tehnologij. Poslanstvo do javnosti 
izvaja skrbno in odgovorno. Upravljanje blagovnih znamk vodijo zanos, strast, predanost.

Jedro poslovno-programske strategije in vizije podjetja so gledalci oziroma uporabniki 
vsebin. 

PRO PLUS ob skrbnem programskem izboru, z učinkovitim in dinamičnim prepletom, nudi 
izbiro za vsakogar. Izbiro, ki jo imajo uporabniki  vsebin enostavno radi. Informativne in 
zabavne (video)vsebine, neposredni prenosi, interaktivnost in integriranost z družabnimi 
omrežji jim nudijo prvovrstno multimedijsko doživetje. 

In za vsemi uspehi stojijo naši sodelavci, na vseh nivojih hiše.

PRO PLUS združuje ogromno različnih talentov, skupna lastnost vseh pa je zagotovo 
navdušenje in strast za medijski svet. Od programskih urednikov, ki poskrbijo za sveže 
programske ideje, kreativnih producentov, ki snujejo oddaje in prenesejo gledalcem 
v njihove domove, tehnikov in inženirjev, ki poskrbijo za nepogrešljivo podporo slike 
in zvoka, novinarjev in urednikov, ki raziskujejo vedno nove zgodbe, do spletnih 
strokovnjakov, ki razvijajo splet in multimedijsko izkušnjo po najnovejših informacijsko-
komunikacijskih trendih.Kot komercialna medijska hiša pa združujemo tudi nepogrešljiva 
znanja sodelavcev  s področja marketinga in prodaje, kjer so ključ do uspeha ekonomska 
znanja.  Glavni vir kadrov na teh področjih so tako prav diplomanti ekonomskih smeri. 

Zato bi vam radi predstavili:
• podjetje, naše vrednote, najvidnejše dosežke podjetja,
• delovna mesta znotraj podjetja, ki so primerna za mlade  
 ekonomiste različnih smeri, 
• načine kadrovanja,
• mentorstvo in uvajanje v delo, 
• nadaljnji razvoj kariere v podjetju PRO PLUS , d.o.o.

10.45 – 12.15 Predavalnica P-125

Nataša Plementaš
direktorica kadrovske službe/HR director
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PROAKTIVNO DO PRVE SLUŽBE V KRIZNIH ČASIH

Pot do prve službe ni več tako enostavna, kot je bila včasih; s pojavom gospodarske 
krize je ta pot še toliko bolj težavna za vse mlade. Na žalost pa je večina študentov 
po končanem študiju še vedno prepričanih, da bodo z lahkoto dobili službo. Tako so 
pogosto močno razočarani, ko ugotovijo, da zgolj s pošiljanjem življenjepisov težko 
pridejo že do razgovorov, kaj šele dejansko do službe. Namen delavnice je študentom 
jasno predstaviti, kakšne so njihove možnosti na trgu dela s klasičnimi pristopi, predvsem 
pa, da dobijo novodobna orodja in inovativne pristope s katerimi bodo veliko lažje prišli 
do prve oziroma idealne službe. Delavnica spodbudi študente, da že v času študija 
začnejo razmišljati o svoji karierni prihodnosti.

Vsebina delavnice:
• Družba znanja in spremenjena pravila kariernega uspeha
• Odkrivanje svojih talentov in kariernih želja
• Obštudijsko razvijanje kompetentnosti
• Inovativna priprava življenjepisa
• Identifikacija podjetij, kjer bi delal in pristop do njih
• Izgradnja blagovne znamke
• Uspešni razgovor za delovno mesto
• Vztrajnost in premagovanje ovir ter največje napake pri iskanju službe
• Dober vtis v prvi službi
• Podjetništvo kot alternativa

14.30 – 16.00 Predavalnica P-125

O PREDAVATELJU

Blaž Kos opravlja funkcijo direktorja programov v Tehnološkem 
parku Ljubljana in RC IKT, direktorja svetovalnega podjetja Ven-
tureLab d. o. o., svetovalca kluba Poslovni angeli Slovenije in avtor-
ja vsebine strokovnega spletnega bloga www.BlazKos.com. Svoja 
podjetniška znanja je začel pridobivati v okviru svojih dveh pod-
jetij, kjer je bil solastnik - Mojrefill (obnovljiv potrošni material za 
tiskalnike) in Core Solutions (dizajn, spletna produkcija in spletno 
trženje), še prej pa v okviru različnih društev in klubov.  

Do sedaj je organiziral številne dogodke, predaval in povezoval na različnih poslovnih 
konferencah doma in po svetu (skupaj več kot 300 dogodkov), svetoval več kot 
stopetdesetim podjetniškim skupinam in pregledal več kot petsto poslovnih načrtov. 
Blaž Kos je sodeloval tudi pri vzpostavitvi Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, 
kot vodja razvojne skupine za poslovno okolje pri Službi Vlade RS za razvoj, vodja 
marketinga pri projektu Gospodarski izziv, predsednik Alumni kluba Gimnazije Bežigrad. 
Je tudi pisec člankov za različne revije, kot so Element, MojeDelo, Podjetnik itn. Blaž Kos 
je član različnih poslovnih združenj in komisij. Piše tudi enega najbolj obiskanih poslovnih 
blogov v Sloveniji. 
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GRADNJA OSEBNE BLAGOVNE ZNAMKE IN MREŽENJE ZA 
MLADE

Ime in priimek sta največja in najpomembnejša blagovna znamka v življenju posameznika, 
še toliko bolj pri mladih ljudeh, ki se šele uveljavljajo na kariernem področju. Namreč v 
informacijskem svetu vsi puščamo sled pri prav vsem kar počnemo. čeprav se zdi, da 
smo v poplavi bitov na spletu nevidni, povsod puščamo sled. Samo vprašanje časa je, 
kdaj nas kdo »po-googla«. če na spletu kljub vsemu nismo vidni, pa ni problem najti 
skupne znance, sodelavce ipd., ki povejo mnenje o nas in naših kompetencah ter s tem 
določijo vrednost naše osebne blagovne znamke. Delavnica je osredotočena na to, kako 
v študentskih letih začeti graditi osebno blagovno znamko, z namenom, da v življenju 
hitreje karierno napredujemo; namreč dobra blagovna znamka odpira marsikatera vrata, 
je pa seveda treba osebno blagovno znamko sistematično in vztrajno graditi. Delavnica 
prav tako pokriva dobre prakse mreženja, tako na dogodkih, kot tudi v virtualnem svetu.

Vsebina delavnice:
• Ime in priimek – blagovna znamka
• Gradnja osebne blagovne znamke
• Kako začeti graditi osebno blagovno znamko? 
• Največje napake in pasti pri gradnji blagovne znamke
• Agresivni in pasivni pristop pri gradnji blagovne znamke
• Gradnja osebne blagovne znamke na internetu
• Mreženje na dogodkih
• Mreženje v virtualnem svetu

16.15 – 17.45 Predavalnica P-125

O PREDAVATELJU

Blaž Kos opravlja funkcijo direktorja programov v Tehnološkem 
parku Ljubljana in RC IKT, direktorja svetovalnega podjetja Ven-
tureLab d. o. o., svetovalca kluba Poslovni angeli Slovenije in avtor-
ja vsebine strokovnega spletnega bloga www.BlazKos.com. Svoja 
podjetniška znanja je začel pridobivati v okviru svojih dveh pod-
jetij, kjer je bil solastnik - Mojrefill (obnovljiv potrošni material za 
tiskalnike) in Core Solutions (dizajn, spletna produkcija in spletno 
trženje), še prej pa v okviru različnih društev in klubov.  

Do sedaj je organiziral številne dogodke, predaval in povezoval na različnih poslovnih 
konferencah doma in po svetu (skupaj več kot 300 dogodkov), svetoval več kot 
stopetdesetim podjetniškim skupinam in pregledal več kot petsto poslovnih načrtov. 
Blaž Kos je sodeloval tudi pri vzpostavitvi Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, 
kot vodja razvojne skupine za poslovno okolje pri Službi Vlade RS za razvoj, vodja 
marketinga pri projektu Gospodarski izziv, predsednik Alumni kluba Gimnazije Bežigrad. 
Je tudi pisec člankov za različne revije, kot so Element, MojeDelo, Podjetnik itn. Blaž Kos 
je član različnih poslovnih združenj in komisij. Piše tudi enega najbolj obiskanih poslovnih 
blogov v Sloveniji. 



10

Coca-Cola HBC Slovenija d.o.o.

Sistemski pristop k razvoju zaposlenih v Coca - Cola Hellenic
 
Predavanje obsega predstavitev sistema razvoja zaposlenih v podjetju Coca-Cola Hellenic, 
ki obsega ciljno vodenje, letni forum zaposlenih, prepoznavanje in razvoj talentov, 
razvojna orodja in dokumente, karierno pot ter primere implementacije le teh. Skozi 
prikazano bomo skušali osvetliti velik pomen, ki ga ima razvoj zaposlenih za podjetje. 

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 150 ljudi in ima sedež 
v Trzinu. 

Steklenička najbolj priljubljene pijače na svetu je bila v Sloveniji prvič predstavljena 
pred več kot štiridesetimi leti, točneje leta 1968. Danes pa 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 Ice Fruit, Powerade, 
Burn, Illy issimo 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.

9.00 – 10.30 Predavalnica P-126
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Predstavitev zaposlitvenih možnosti v podjetju Ernst & 
Young

Ernst & Young je ena vodilnih svetovnih družb na področju revizije, davčnega svetovanja, 
transakcijskih storitev in profesionalnega svetovanja. 167 000 zaposlenih po celem svetu 
povezujejo skupne vrednote in neomajna predanost k zagotavljanju najvišje kakovosti. 
K spremembam prispevamo tako, da pomagamo našim zaposlenim, strankam in širši 
skupnosti doseči njihov potencial.

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 ali na področju davkov, 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 Ernst & 
Young se vsako leto prične z julijem in traja do konca junija prihodnje leto. Preko poletja 
tako intenzivno iščemo nove sodelavce, ki se v delo vključijo z avgustom.

10.45 – 12.15 Predavalnica P-126
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SBERBANK NA VAŠI KARIERNI POTI

Predstavili vam bomo prvo rusko banko na evropskem trgu, ki posluje v Sloveniji. 

Sberbank je stabilna bančna skupina, ki intenzivno gradi močno bančno mrežo v Evropi. 
Postavljamo nove standarde v bančništvu in v prvi vrsti smo usmerjeni v potrebe strank: 
znamo prisluhniti njihovim potrebam in željam glede finančnih storitev. 

Za doseganje zastavljenih ciljev potrebujemo sodelavce, ki jim motiv predstavljajo  izzivi, 
doseganje skupnih ciljev in so predani izjemnim dosežkom. Naši uspehi temeljijo na 
strokovnosti in angažiranosti naših sodelavcev.

Predstavili vam bomo zaposlitvene oz. karierne možnosti in priložnosti v bližnji 
prihodnosti. če vas zanima delo na področju bančništva, smo za vas pripravili odgovore 
na vprašanja, ki se najbolj pogosto porajajo vsakemu študentu, študentki:

• Kaj pomeni delo v mednarodnem (globalnem) okolju?
• Katera znanja so potrebna za uspešno delo v takem okolju in kakšna so pričakovanja 

delodajalca?
• Kaj lahko že danes kot študent, študentka naredim za obetavno zaposlitev v 

prihodnosti?

Vaša pričakovanja in priložnosti, ki jih ponujamo, bomo lahko soočili, če nas boste 
obiskali na naši predstavitvi. Mi vas pričakujemo!

14.30 – 16.00 Predavalnica P-126
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Prostovoljstvo se splača!

Kje imamo mladi možnost razvijanja mehkih veščin? Kako si pridobiti izkušnje, da bomo 
mladi bolj kompetentni na trgu dela? Ali je univerzitetna izobrazba dandanes dovolj? 

AIESEC, kot največje mednarodno prostovoljno neprofitno društvo, vodeno izključno s 
strani mladih, omogoča razvoj vodstvenih sposobnosti. AIESEC skozi svoje projekte ter 
prakse v 113-ih državah ponuja mladim do 29. leta starosti nepozabno izkušnjo. 

Mednarodne prakse ponujajo izkušnje mladim ter vpogled v delovanje podjetij v tujini. 
S tem želimo prispevati k razvoju slovenskih podjetij in jih narediti bolj kompetentne. če 
vas zanima kako si pridobiti pre-potrebne izkušnje, vas vabimo na predstavitev društva 
in vseh priložnosti, ki vam jih ponuja.

16.15 – 17.45 Predavalnica P-126
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Tujina – prednosti, priložnosti in možnosti

Tujino je možno izkusiti na različne načine. Nekateri se odločijo del izobraževanja – 
morebiti semester ali dva ali raziskave za zaključno nalogo – opraviti v tujini. Spet drugi 
se odločajo za udeležbo na različnih mednarodnih konferencah, poletnih in drugih 
šolah, ali delovno prakso v tujini. Tretji v tujini želijo opraviti celoten študijski program, 
četrti spet kaj drugega. Na drugi strani tudi delodajalci vedno bolj cenijo mednarodne 
izkušnje pri svojih bodočih zaposlenih.

Šele razmišljate o tujini ali že iščete informacije, pa bi želeli pomoč? 
Na predstavitvi boste lahko dobili informacije o različnih možnostih, kako poiskati 
primerno institucijo in program, kdaj je potrebno začeti z aktivnostmi, da ne zamudimo 
kakega roka, in podobno. 

Štipendije

V Sloveniji je veliko različnih štipendij, vsaka pa ima svoje pogoje, pravila, postopke, 
roke, ipd. Med seboj se razlikujejo tudi po namenu, ciljni skupini in še čem.

Zoisova ali državna sta zagotovo med bolj znanimi, obstajajo pa tudi druge štipendije iz 
javnih ali drugih virov.

Na predstavitvi bomo predstavili širok nabor možnosti štipendiranja. Opremljeni z 
informacijami boste imeli možnost izkoristiti različne možnosti, ki se vam ponujajo, in 
tako pridobiti dodatna znanja in izkušnje, ki jih boste lahko s pridom uporabili pri iskanju 
dela in razvoju kariere.

9.00 – 10.30 Predavalnica P-127
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Itak Job: Izkušnje uspešnih iskalcev

Itak Job je projekt, ki je nastal pod okriljem Telekoma Slovenije v sodelovanju z MojeDelo.
com in agencijo Pristop. Namenjen je vsem, ki potrebujejo veščine preživetja na trgu dela 
v prihodnosti. 

Posameznik mora v razvoj svoje kariere vlagati več kot kadarkoli in bolj kot kadarkoli 
mora aktivno iskati priložnosti, ki se mu ponujajo. V projektu smo pripravili spletno stran 

z nasveti in prostimi deli, izdelali priročnik ter organizirali 
serijo kariernih izobraževanj. 

Vsem udeležencem smo ponudili možnost prijave na 
individualno karierno svetovanje in 50 izbrancem nudili 
podporo pri prvih korakih iskanja dela. Nekateri so bili 
uspešni, drugi (še) ne ... vsi uspešni pa so dojeli zmagovalno 
miselnost iskanja zaposlitve. Kakšna je in katere so največje 
napake, ki jih delajo neuspešni iskalci?

Gorazd Prah je ekonomist in politolog, strokovnjak za 
marketing in zaposlovanje na MOJEDELO.com, predavatelj, 
podjetnik in pisec.

10.45 – 12.15 Predavalnica P-127
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KPMG v Sloveniji

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. 

Postopek zaposlovanja
Uvodni razgovori so namenjeni iskanju potencialnih sodelavcev, s katerimi uresničujemo 
svoj potencial. če ste motivirani, ustvarjalni, vas zanimajo finance in iskanje najboljših 

14.30 – 16.00 Predavalnica P-127
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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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Kako prepričati delodajalca, da sem pravi kandidat zanj?

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?
• Najpogostejše napake iskalcev zaposlitve 
 (pri iskanju delovnih mest, pisanju motivacijskega pisma in CV-ja, na razgovoru, itd.).

Predstavitev portala mojaZaposlitev.si:

mojaZaposlitev.si je zaposlitveni portal namenjen tistim, ki iščejo (boljšo) zaposlitev 
in tistim, ki iščejo nov kader. Z objavljanjem zaposlitvenih oglasov portal omogoča 
povezovanje iskalcev zaposlitve in delodajalcev. Konceptualno združuje najboljše lastnosti, 
oblikovne značilnosti in načela zasebnosti. Vizija zaposlitvenega portala mojaZaposlitev.
si je delovati kot vodilni posrednik med iskalci zaposlitve in delodajalci. Pri tem si v teamu 
mojaZaposlitev.si prizadevamo za kar se da uporabniku prijazen portal, tako v smislu 
enostavne uporabe kot podobe, ter za odzivno strokovno pomoč uporabnikom. 

Predstavitev predavatelja:
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 že večkrat nesebično delil z brezposlenimi 
na Zavodu RS za zaposlovanje v Mariboru, kjer je brezposelnost med najvišjimi v Sloveniji 
in sicer v okviru organiziranih predavanj in delavnic, lani pa se je predstavil tudi številnim 
obiskovalem 13. študenstke arene. 

16.15 – 17.45 Predavalnica P-127
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DRUŽBENA INOVACIJA

Kako lahko družbeno inoviranje pripelje do podjetniške ideje? Kaj je posebnega pri 
socialno podjetniških idejah in kateri so koraki družbene inovacije. Dobre prakse na 
področju družbenega inoviranja v Sloveniji in svetu.

Socialni inovatorji prihodnosti je projekt Društva mladinski ceh in se ukvarja z razvojem 
socialnega podjetništva in družbenega inoviranja.  Udeležencem omogočamo 
pridobivanje znanja in veščin, ter razvoja sposobnosti, ki so potrebne za:
• razvoj podjetniške ideje,
• ustanovitev, registracija socialnega podjetja oziroma nadgradnja obstoječe mladinske 

organizacije v socialno podjetje,
• predstavitev podjetniške ideje potencialnim investitorjem,
• izdelavo projektne dokumentacije za prijavo projektov na razpise,
• vodenje projektov,
• vodenje socialnega podjetja.

9.00 – 10.30 Predavalnica P-128
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Priložnosti in pasti dela in življenja v Evropi

EURES: 
EURES je omrežje javnih služb za zaposlovanje 31 držav članic EU/EGP in Švice. EURES 
je veliko več kot zgolj Evropski zaposlitveni portal http://eures.europa.eu. Po vsej Evropi 
vam lahko  850 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 profili so 
najbolj iskani ter kako je z zaposlovanjem na področju ekonomije. Predstavili bomo tudi 
omrežje EURES in Evropski zaposlitveni portal. 

SOLVIT: 
Predstavitev mreže SOLVIT kot mreže Evropske komisije za neformalno reševanje težav 
na področju notranjega trga EU. Pojasnili bomo v katerih primerih lahko pomagamo 
posameznikom in podjetjem, ki se obrnejo na nas. Formalni kriteriji so sicer trije: čezmejni 
problem, nastal je zaradi napačne uporabe prava EU (oziroma suma na to), v problem so 
vključeni organi javne uprave. 

EUROPASS
Konec lanskega leta je Europass dočakal novo obliko življenjepisa. Na predstavitvi boste 
izvedeli vse o posebnostih te vrste življenjepisa ter o ostalih možnostih, ki jih ponuja 
pobuda Europass. Udeleženci, ki želijo dobiti povratno informacijo na že pripravljen 
Europass življenjepis ali Europass jezikovno izkaznico, naj najkasneje dva dni pred 
dogodkom, torej do 15.4.2013 pošljejo svoj CV/jezikovno izkaznico na europass@cpi.si 

Vsi, ki se delavnice ne boste mogli udeležiti, lahko povratno informacijo o svojem 
življenjepisu dobite v »evropskem kotičku«. Tudi vas pa prosimo, da nam svoj CV 
predhodno posredujete na europass@cpi.si do 15.4.2013.

10.45 – 12.15 Predavalnica P-128
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Z delavnico zaposlitvene pismenosti do zaposlitve!

V času, ko je zaposlovanje eden večjih izzivov za mlade, je zaposlitvena pismenost ena 
izmed ključnih kompetenc mladega človeka. Vključuje teoretično znanje in vedenje, 
praktične sposobnosti ter njegovo naravnanost - željo po zaposlovanju.

Zaposlitvena pismenost je torej zmožnost posameznika v vsakem trenutku dobiti 
zaposlitev. Na delavnici boste lahko izvedeli več o zaposlitveni pismenosti, zakaj je 
pomembno beleženje neformalno pridobljenega znanja in izkušenj že od začetka ter 
številne uporabne napotke glede pisanja življenjepisa, motivacijskega pisma, ponudbe 
za delo ter kako narediti dober vtis na zaposlitvenem razgovoru.

14.30 – 16.00 Predavalnica P-128
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Učinkovita priprava in premagovanje stresa pred 
zaposlitvenim razgovorom

Običajno pošljemo življenjepis, dobimo povabilo na razgovor in mislimo, da se je naš 
trud tam končal. Nasprotno – pravo delo se šele začenja. Na zaposlitvenem razgovoru se 
moramo pokazati v najboljši luči, da bo kadrovnik v nas prepoznal bodočega sodelavca. 
Ker je tudi zaposlitveni razgovor neke vrste javni nastop, si bomo na delavnici ogledali 
tehnike za premagovanje treme in naredili nekaj sprostitvenih vaj. Predvsem pa se bomo 
poskušali pripraviti tudi vsebinsko, saj ne bi radi, da vas na razgovoru spravijo v zadrego 
vprašanja, na katera bi se lahko že doma temeljito pripravili. Ko boste osvojili postopek 
priprave na posamezen zaposlitveni razgovor, boste pred kadrovnika odšli sproščeni in 
dobre volje, kar vam bo takoj prineslo njegovo naklonjenost. Pogledali si bomo tudi 
določene trike kadrovnikov, s katerimi hočejo ugotoviti kaj se skriva pri vas pod površino. 
Znebili se bomo napak, ki jih najpogosteje delamo in zablesteli pri klasičnih vprašanjih, 
ki jih postavljajo. Skratka, obdelali bomo celotno pripravo na zaposlitveni razgovor in 
poskušali zmanjšati negativen stres, ki ga ponavadi spremlja.

Mag. Nina Simić se z delavnicami in predavanji s področja 
javnega nastopanja, priprave prezentacij ter priprave za 
zaposlitvene razgovore in podobnih vsebin ukvarja že več 
let. Še posebej se posveča študentski populaciji in predava 
na vidnejših dogodkih, kot je Študentska arena. Prvi stik 
s tovrstnimi vsebinami, ki jo je napeljal na samostojno 
predavateljsko pot, se je začel že v Šoli retorike, kasneje 
pa se je izobraževala še na raznih drugih seminarjih in 
dopolnjevala znanje. Skozi različne zaposlitve je pridobila 
veliko izkušenj s področja kadrovskih potreb, marketinških 
akcij, raziskovalnega dela, osebnih financ in podobnih 
področij. Prednost njenih delavnic je predvsem veliko novih 
informacij in znanja,  podanih na zabaven način, delavnice 

pa so prilagojene posameznim skupinam, tako študentom,  kot tudi vodstvenim kadrom. 
Njeno poslanstvo je predvsem spodbuditi udeležence delavnic k samostojnemu delu 
na področju izboljševanja veščin nastopanja, samopodobe in celotnemu življenjskemu 
napredku. Konstantno sodeluje s študentskimi organizacijami, kariernimi centri fakultet, 
ŠOU v Ljubljani, Univerzo v Ljubljani in drugimi inštitucijami. Poleg svetovanja s področja 
osebnih financ piše tudi članke za revijo Moje finance in spletni portal Ženska.si.

16.15 – 17.45 Predavalnica P-128
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Erasmus sklad in strokovne 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.  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?

Svoje izkušnje bodo z vami delili študenti, ki so že bili na Erasmus praksi.

Andreja Turman, specialistka za menedžment,  je samos-
tojna strokovna sodelavka v Centru za svetovanje in razvoj 
študentov Ekonomske fakultete. CERŠ, kot na kratko imenu-
jemo karierni center na Ekonomski fakulteti, deluje že od 
leta 2000. Skrbi za vrsto obštudijskih dejavnosti, ki so veza-
na 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 red-
no zaposlitev. V sodelovanju s koordinatorjem na  Univerzi v 

Ljubljani, Andreja Turman med drugim skrbi tudi za razpise Erasmus za Strokovno prak-
so in informiranje študentov.

09.00 – 09.45 Predavalnica P-108
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DOŽIVI SE ali KJE JE TVOJ PROSTOR V SVETU DELA

Namen delavnice je, da pridobite veščine in si zastavite tista vprašanja, s 
pomočjo katerih se boste lažje ozrli vase in spoznali, na katerem delovnem 
področju lahko največ doprinesete in posledično kje iskati zaposlitvene 
priložnosti. 

Tako velik mejnik v vašem življenju, kot je prehod v svet dela, terja ‘postanek’, pozornost 
in razmislek. Pomembno je ne le poznati svoje potenciale in želje, pač pa tudi prepoznati 
notranji (po)klic, ki je kompleksen splet vaše osebne preteklosti, vrednot, vrlin in vašega 
razumevanja sveta. če boste poznali svoj smisel, svojo inspiracijo, svoje poslanstvo, bo 
prehod, ki je pred vami, bolj ciljno usmerjen in s tem uspešnejši. 

Delavnica je namenjena predvsem absolventom! Število udeležencev je omejeno na 15 
odprtih in radovednih oseb. 

Mag. Mojca Križnar

Po študiju ekonomije na Reški univerzi je nekaj let delovala 
na področju medijev in kulture. Leta 1996 je nadaljevala s 
študijem na Centralni evropski univerzi v Budimpešti, kjer je 
leto kasneje magistrirala s področja mednarodnih odnosov in 
evropskih študij. Po vrnitvi v Slovenijo se je zaposlila v lokalni 
enoti mednarodnega podjetja HILL International, ki jo vodi 
še danes. Aktivna je na področju iskanja in izbora visoko 
strokovnih, vodilnih in vodstvenih kadrov, kakor tudi na 
področju sistemov razvoja kadrov in strateškega svetovanja. 
Pri svojem delu se srečuje s slovenskimi in mednarodnimi 

okolji. Kot predavateljica je vabljena na strokovne seminarje in konference; izvaja pa tudi 
delavnice s področja prepoznavanja in razvoja kapitala potencialov/talentov/kompetenc.

10.00 – 12.00 Predavalnica P-108
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Problematika vstopa mladih na trg dela – »pro et contra«

Letošnji osrednji dogodek bo minil v znamenju ekstremov, saj smo organizatorji za vas 
pripravili dva zelo različna pogleda na težave, ki tarejo mlade ob prvem stiku s trgom 
dela. Na eni strani bodo navzoči lahko prisluhnili izčrpni in celoviti obravnavi tematike s 
strani najboljših debaterjev v Sloveniji, na drugi strani pa bo svoje poglede z vami delil 
stand up komik Jure Murko. 

S problematiko vstopa mladih na trg dela nas bodo seznanili debaterji, ki bodo zastopali 
dve stališči -  za in proti. Tako bodo za svoje stališče podali relevantne argumente, katere 
boste lahko gosti pokomentirali, podali svoje mnenje ali se celo postavili na eno ali drugo 
stran. Debata bo na zanimiv način predstavila in zaokrožila probleme, s katerimi se mladi 
v tem času srečujejo pri vstopanju na trg dela.

Jure Murko se je s stand up komedijo začel ukvarjati po 
kratki epizodi v amaterskem gledališču, ko je ugotovil, da 
je najboljši medij za podajanje dogajanja v svetu okoli njega 
- on sam. Obrti se je učil pri priznanem hrvaškem igralcu 
in režiserju, mentorju Željku Vukmirici - Vuku. Za seboj 
ima aktivno nastopanje od leta 2007, pred seboj pa - Vas. 
M.J. (Mental Jockey). Murko zase pravi, da je Zemljan, ki s 
svojimi tremi očmi in dvema glavama, igra mentalni tetris 
z vsakdanjimi rečmi, ekstremnimi oblikami človeškega 
vedenja, tabuji in statistiko. Rad ima temnejše odtenke 
črnega humorja in glede na to da živi v Sloveniji, ni bojazni, 
da bi mu zmanjkalo idej.

Jure bo na 10. Delo MeNE išče izzval problematiko mladine, ki pri vstopu na trg dela trešči 
ob ne malo problemov in ovir. V svojem značilnem slugu vam bo podal lastne poglede, 
izkušnje, ideje, zadrege in tako navzoče dobro ogrel za popoldanski del aktivnosti 10-
ega DMI-ja.

12.30 – 14.00 Lila dvorana
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EVROPSKI KOTIČEK

Vas mika Evropa? Obiščite nas! V »evropskem kotičku« boste spoznali storitve treh 
evropskih mrež: SOLVIT, EUROPASS in EURES. Lahko se pogovorite s svetovalko SOLVIT-a, 
kdaj vam lahko mreža SOLVIT pomaga pri učinkovitem reševanju čezmejnih pritožb v EU. 
S seboj prinesite življenjepis in ga preglejte skupaj s predstavnico EUROPASS-a. Skupaj s 
svetovalko EURES preglejte prosta delovna mesta na EURES portalu ter se pogovorite o 
možnostih zaposlitve v Evropi.

INFO TOčKE
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CERŠ – Center za razvoj in
svetovanje študentom

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

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 

ORGANIZATORJI
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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 
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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Management Group

Združenje Management Group je neodvisna in neprofitna organizacija, ki deluje na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Združuje študente in diplomante iz različnih področij in 
jim omogoča teoretično znanje, pridobljeno na fakulteti, prenesti na praktično raven, s 
samostojno organizacijo najrazličnejših projektov (okroglih miz, predavanj, sodelovanj s 
podjetji), z udeležbo na internih delavnicah ter druženjem z ljudmi, ki imajo podobne 
interese. S tem si člani združenja pridobijo konkurenčno prednost pred ostalimi študenti, 
kar jim omogoča lažji vstop na trg delovne sile.

Eden izmed projektov Management Groupa je tudi Delo MeNE išče 2013, pri katerem že 
tradicionalno sodelujemo z Ekonomsko fakulteto. Menimo, da je Delo MeNE išče odličen 
projekt, saj študentom omogoča neposreden stik s sodelujočimi podjetji in institucijami. 
V sklopu dogodka vam bo na voljo tudi stojnica Management Groupa, kjer vam bomo 
odgovorili na vsa vprašanja, povezana s podjetji ali najboljšim društvom na Ekonomski 
fakulteti, MANAGEMENT GROUPOM.

Za več informacij obiščete našo spletno stran www.management-group.si ali nam 
pišite na info@management-group.si.
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EFnews je študentska ekipa novinarjev, ki pripravlja novice o 
aktualnem dogajanju na Ekonomski fakulteti. V sliki in besedi 
prepletamo zgodbe deležnikov fakultete, tako domačih kot 
tudi tujih. K prihodnosti in napredku usmerjene kolumne so 
vsebine, katerim s ponosom rečemo DA in vas vljudno vabimo, 
da postanete del njih.

www.ef.uni-lj.si/efnews

www.ef.uni-lj.si/EFnews_en

Vaša novinarska ekipa EFnews.
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