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16. APRIL 2014 EKONOMSKA FAKULTETA V LJUBLJANI
8:00 - 17:30

Karierni center Ekonomske fakultete v Ljubljani (CERŠ - Center za razvoj in 
svetovanje študentom) v sodelovanju s študentskim društvom Management Group 
organizira že 11. karierni dan Delo MeNE išče.

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

V ta namen smo pripravili 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.

Dogodek bomo zaključili s podelitvijo priznanj najboljšim študentom Ekonomske 
fakultete v študijskem letu 2012/2013. Uvodna govornica na podelitvi bo 
dekanja prof. dr. Metka Tekavčič, prejemnike priznanj in goste pa bo pozdravila 
tudi prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Maja Makovec Brenčič. Vsebinsko 
bomo slavnostni dogodek popestrili z zanimivim predavanjem g. Andreja 
Miklavca, nekdanjega vrhunskega alpskega smučarja, olimpijca in mednarodnega 
podjetnika: »IZKORISTI SVOJ POTENCIAL IN POSTANI ZMAGOVALEC.«

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

POZOR: Udeležba na posameznih predavanjih v sklopu DMI 2014 se bo udeležencem 
štela za delno priznavanje izpita pri predmetu Razvoj poslovnih spretnosti.

Da pa bo naše druženje čim bolj prijetno, bomo karierni dan začeli z DMI zajtrkom, 
na katerega ste prisrčno vabljeni pred začetkom posameznih predstavitev.

Udeležba na dogodku je sicer brezplačna, vendar se je zaradi omejitve prostora na 
posamezne delavnice in okroglo mizo potrebno prijaviti. Vse informacije o dogodku so 
dostopne na spletni povezavi www.ef.uni-lj.si/dmi.

Informativno-svetovalni kotiček
Informativno-svetovalni kotiček kariernega dne Delo MeNE išče bo med 8.30 in 16.00 
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 2014
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8.00 – 8.45 Prihod udeležencev in DMI zajtrk

Predavalnica P-108

09.00 – 10.30 Društvo mladinski ceh: Socialno podjetništvo med realnostjo in utopijo
10.45 – 12.15 AIESEC, HOUSINGANYWHERE in ERASMUS SKLAD: Strokovne prakse v tujini
12.30 – 14.00 Mojca Križnar (Hill International): Moj (po)klic – moj notranji klic
14.15 – 15.45 KPMG: Predstavitev zaposlitvenih možnosti

Predavalnica P-125

09.00 – 10.30 EY Slovenija: Predstavitev zaposlitvenih možnosti 
10.45 – 12.15 Coca Cola HBC Slovenija: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
12.30 – 14.00 LIDL: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
14.15 – 15.45 Goodyear Dunlop Sava Tires: Predstavitev zaposlitvenih možnosti

Predavalnica P-126

09.00 – 10.30 Kompas MTS: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
10.45 – 12.15 Bisnode: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
12.30 – 14.00 Studio Moderna: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
14.15 – 15.45 NEFIKS: Kaj delodajalci zares želijo in kaj ti pri tem lahko pomaga Nefiks 

Predavalnica P-127

09.00 – 10.30 Sklad RS za razvoj kadrov in štipendije: Študij in štipendije doma in v tujini
10.45 – 12.15 Tehnološki park Ljubljana: Predstavitev Tehnološkega parka Ljubljana in 

možnosti samozaposlovanja 
12.30 – 14.00 UNIJA računovodska hiša: Predstavitev zaposlitvenih možnosti
14.15 – 15.45 Blaž Kos: Proaktivno do prve službe v kriznih časih, brez vez in poznanstev

Predavalnica P-128

09.00 – 10.30 Europass: Pokaži, kaj znaš
10.45 – 12.15 Zavod RS za zaposlovanje: Aktiviraj se! Pokaži svoj prostor na trgu dela
12.30 – 14.00 EURES: Zaposlitvene priložnosti v Evropi
14.15 – 15.45 Gregor Mesarić: Kako prepričati delodajalca, da sem pravi kandidat zanj

Lila dvorana

16.00 – 17.30 Podelitev priznanj najboljšim študentom
 Predavanje
 Andrej Miklavc: IZKORISTI SVOJ POTENCIAL IN POSTANI ZMAGOVALEC

URNIK

INFO TOČKE

• PWC
• KPMG
• EY Slovenija
• EURES
• mojaZaposlitev.si

• Kompas MTS
• AIESEC + Prakse v tujini
• Zavod Ypsilon
• Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
• STA potovanja

• Zavod RS za zaposlovanje
• Goodyear Dunlop Sava Tires
• Deloitte
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Socialno podjetništvo med realnostjo in utopijo

DRUŠTVO MLADINSKI CEH 

V času krize spet postaja močnejša ideja o drugačnem, pravičnejšem podjetništvu. O 
podjetništvu, ki vlaga v razvoj ljudi in okolice v kateri deluje. O podjetništvu, ki mu ni 
mar samo za dobiček ampak tudi uspešno rešuje aktualne družbene probleme. Takemu 
podjetništvu rečemo socialno podjetništvo.

Kaj zmore in česa ne zmore socialno podjetništvo?

Teme:

• razvoj, pojem in načela socialnega podjetništva
• socialno podjetništvo in družbena inovacija
• pravni okvir socialnega podjetja
• predstavitev praktičnih primerov socialnih podjetji in družbenih inovacij iz Slovenije in 

tujine
• financiranje socialnega podjetništva

Delavnico bo izvedel Franci Bačar vodja inkubatorja socialnega podjetništva Socialni 
inovatorji prihodnosti, soavtor priročnika Socialno podjetništvo in projektni menedžer 
na Društvu mladinski ceh.

9.00 – 10.30 Predavalnica P-108
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Strokovne prakse v tujini

ERASMUS SKLAD, AIESEC in HOUSING ANYWHERE.COM

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. Za vse študente 
in diplomante, ki razmišljate o nabiranju izkušenj v tujini, smo letos pripravili skupno 
predstavitev Erasmus+, AIESEC in HousingAnywhere.com:

10.45 – 12.15 Predavalnica P-108

Erasmus sklad in strokovne prakse v tujini

Na Centru za svetovanje in razvoj študentov opažamo, da je iz leta v leto vse več 
zanimanja naših študentov o možnostih, ki jih ponuja Erasmus sklad. 
Na našem srečanju bomo poiskali odgovore na naslednja vprašanja:

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

Odgovore vam bo pomagala poiskati  Andreja Turman, višja strokovna sodelavka  CERŠ
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AIESEC je največja neprofitna mednarodna študentska organizacija, vodena izključno s 
strani mladih. Skozi svoje projekte ter prakse v več kot 120-ih državah nudi nepozabno 
izkušnjo in ustvarja visoko zaposljive študente, ki s svojimi izkušnjami v podjetja prinašajo 
nove ideje in novo energijo.
Si želite oditi na AIESEC izkušnjo tudi sami? Glavna dejavnost naše organizacije so 
profesionalne plačane prakse v tujini na področju bančništva, ekonomije, financ, 
marketinga, managementa, podjetništva ter IT-ja. Študentje po vsem svetu si z njimi že 
med študijem pridobijo znanja, potrebna za uspešno iskanje zaposlitve. Pripomorejo k 
izboljšanju vodstvenih sposobnosti, lažjemu spopadanju z izzivi, ter konstruktivnemu 
razmišljanju. Poleg profesionalnih nudimo tudi prostovoljne mednarodne prakse, s 
poudarkom na delu na projektih, ki imajo pozitiven učinek na razvoj družbe. 

Se želite pridružiti AIESEC-u in pridobili izkušnje kar tu v Sloveniji? Naši člani vsako 
leto preko številnih projektov razvijajo vodstvene, organizacijske ter komunikacijske 
sposobnosti. Med svoje vrste sprejemamo vse študente, ki si želijo akcije.
Če bi radi izvedeli vse podrobnosti o programih in projektih, ste vljudno vabljeni, da se 
udeležite predstavitve. Vaš AIESEC!

10.45 – 12.15   Predavalnica P-108

Zanimanje za študijske izmenjave in prakse se med študenti vse bolj povečuje. Čisto 
normalno je, da se vam ob misli o življenju daleč stran od vaše cone udobja in predvsem 
ob pripravah birokracije za prijavo, poraja nič koliko vprašanj. Eno najpogostejših je tudi 
stanovanjska težava. Kaj narediti s svojo študentsko sobo doma, v zasebnem stanovanju 
ali študentskem domu, ter kako si poiskati domek v tujini? Kako rešiti dve muhi na en 
mah? Spoznajte spletno stran www.HousingAnywhere.com!

Po zaključeni predstavitvi ste lepo vabljeni, da v preddverju Velike in Male 
dvorane med 12.00 in 14.00 uro poklepetate s kolegi, ki so že bili na praksi v tujini 
in tako izveste iz prve roke, kakšne izziv in zadovoljstvo prinaša mednarodna 
delovna izkušnja.
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Moj (po)klic – moj notranji klic

MOJCA KRIŽNAR – Hill International 

Namen delavnice je, da raziščete in si zastavite tista vprašanja, s pomočjo katerih se boste 
lažje ozrli vase in spoznali na katerem delovnem področju lahko največ doprinesete in 
obenem užijete največ zadovoljstva. 
 
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, prepričanj 
in vašega razumevanja sveta. Če boste poznali svoj smisel, svojo inspiracijo, svoje 
poslanstvo, bo prehod, ki je pred vami lažji, bolj ciljno usmerjen in s tem tudi uspešnejši. 

Delavnica je namenjena predvsem absolventom. Predhodne prijave pri organizatorju so 
zaželene. Število udeležencev je omejeno na 15 odprtih in radovednih oseb. 

Predstavitev predavateljice:

Po študiju ekonomije na Reški univerzi sem delovala nekaj let na področju medijev in 
kulture. Leta 1997 sem magistrirala  s področja mednarodnih odnosov in evropskih 
študij na Centralni evropski univerzi v Budimpešti. Po vrnitvi v Slovenijo sem se zaposlila 
v lokalni enoti avstrijskega svetovalnega podjetja HILL International, ki jo vodim še danes. 
Aktivna sem na področju iskanja in izbora visoko strokovnih, vodilnih in vodstvenih 
kadrov, kakor tudi na področju vzpostavljanja sistemov razvoja kadrov in strateškega 
svetovanja. Pri svojem delu se srečujem s slovenskimi in mednarodnimi okolji. Rada se 
izobražujem in iskreno verjamem, da je znanje primarni kapital vsakega posameznika. V 
zadnjih letih sem pridobila znanja na  področjih: zavedanja odnosov SDI®, usposabljanja 
odraslih STONEBOW® in razvijanja inovacijskih kultur NOWHERE®. Rada delam z 
odprtimi organizacijami in posamezniki; še posebej z mladimi.

12.30 – 14.00 Predavalnica P-108

Mojca Križnar, direktorica, HILL International
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KPMG – Razlika v nas

KPMG

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

KPMG je v Sloveniji prisoten od leta 1993. Ponašamo se z več kot sto lokalnimi strokovnjaki 
in z največjim številom pooblaščenih revizorjev v Sloveniji, ter tako predstavljamo največjo 
revizijsko-svetovalno hišo v državi. KPMG je na prvem mestu med »velikimi štirimi« v 
Sloveniji.  Tujim in domačim  strankam nudimo prednosti širokega izbora storitev in 
dolgoletnih izkušenj ter dobrega poznavanja gospodarskih panog in zakonodaje. KPMG 
opravlja revizijske in druge storitve za največje slovenske družbe, med katerimi mnoge  
kotirajo na Ljubljanski borzi in so vključene v Slovenski borzni indeks SBI TOP.  Kot družba 
članica KPMG globalne mreže, ki je ena največjih mrež revizorskih in svetovalnih družb 
na svetu, lokalno znanje stalno bogatimo z globalnimi izkušnjami.

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

KPMG storitve v Sloveniji zajemajo:

• revizijo računovodskih izkazov in druge revizijske storitve;
• storitve notranje revizije, presoje skladnosti poslovanja s predpisi in storitve 

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

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

• računovodske storitve.

Naše vrednote: 

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

14.15 – 15.45 Predavalnica P-108
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Postopek zaposlovanja

Uvodni razgovori so namenjeni iskanju potencialnih sodelavcev, s katerimi uresničujemo 
svoj potencial. Če ste motivirani, ustvarjalni, vas zanimajo finance in iskanje najboljših 
možnih rešitev, ste korak bliže možnosti, da se nam pridružite. 
Razgovor je prilagojen vaši stopnji izobrazbe in poteka v sproščenem vzdušju, ki omogoča 
informativno, koristno in predvsem prijetno izkušnjo. 
Srečanje z vami je dvosmerni proces, pri katerem ocenimo vaše sposobnosti in znanje, 
vi pa imate možnost spoznati naše strokovnjake in se seznaniti z delovanjem KPMG. 
Postopek zaposlovanja je temeljit in skrben. 

Koraki

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

Kaj pričakujemo?

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

Lastnosti:

• tinski 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

14.15 – 15.45 Predavalnica P-108
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Predstavitev zaposlitvenih možnosti

EY Slovenija

EY je vodilno podjetje na področju storitev revizije, davkov in poslovnega svetovanja. 
176 000 zaposlenih po celem svetu povezujejo skupne vrednote. Naše ugotovitve in 
visoko kakovostne storitve, ki jih posredujemo našim strankam, vzpostavljajo zaupanje 
v kapitalske trge in gospodarstva po vsem svetu. Pri tem imamo pomembno vlogo pri 
ustvarjanju boljšega poslovnega okolja za naše zaposlene, naše stranke in našo širšo 
družbeno skupnost.

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

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

9.00 – 10.30 Predavalnica P-125
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Ciljno upravljanje in razvoj človeških virov

COCA-COLA HBC SLOVENIJA

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

Coca-Cola HBC Slovenija je del skupine Coca-Cola Hellenic, ki je ena največjih svetovnih 
družb za polnjenje izdelkov družbe The Coca-Cola Company po svetu in največja 
tovrstna družba v Evropi. Skupina Coca-Cola Hellenic deluje v 28 državah in zagotavlja 
svoje proizvode več kot 579 milijonom ljudi. V Sloveniji  zaposluje 143 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 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.

10.45 – 12.15 Predavalnica P-125
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Zaposlitvene možnosti za karierne začetnike

LIDL

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, 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. 

12.30 – 14.00 Predavalnica P-125
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Kariera v multinacionalnem podjetju

GOODYEAR DUNLOP SAVA TIRES

Goodyear Dunlop Sava Tires je eden od vodilnih proizvajalcev pnevmatik v jugovzhodni 
Evropi. Družba je v stoodstotni lasti skupine Goodyear Dunlop Tires Europe B. V. in 
s tem del enega od največjih proizvajalcev pnevmatik na svetu Goodyear, ki skupaj 
zaposluje približno 69.000 sodelavcev. Goodyear Dunlop Sava Tires proizvaja in trži 
pnevmatike za osebna in tovorna vozila, pnevmatike za industrijske in gradbene stroje 
ter motopnevmatike. Prodajni splet sestavljajo pnevmatike petih priznanih blagovnih 
znamk: Goodyear, Dunlop, Sava, Fulda in Debica.

V podjetju s sedežem v Kranju okoli 1.400 sodelavcev vsak dan skrbi za visoko kakovost 
poslovanja, ki družbo Goodyear Dunlop Sava Tires redno uvršča na sezname največjih, 
najuspešnejših in najuglednejših slovenskih podjetij. V Kranju je od leta 2010 tudi sedež 
organizacije Goodyear Dunlop Srednja in Jugovzhodna Evropa, ki posluje na 15 trgih 
tega dela Evrope (Slovenija, Češka, Slovaška, Madžarska, Bolgarija, Romunija, Hrvaška, 
Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Makedonija, Albanija in Kosovo, Ciper in 
Moldavija).
 
Mednarodno okolje sodelavcem družbe Goodyear po vsem svetu, tudi v Sloveniji, ponuja 
številne priložnosti za poklicno rast in karierni razvoj. Družba nenehno in veliko vlaga
v izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih, pri čemer poseben poudarek namenja 
podpori vodij in talentov. 

Na predavanju bodo sodelavci družbe Goodyear predstavili delo in možnosti kariernega 
razvoja v mednarodnem okolju. Osredotočili se bodo na razvojne programe za mlade 
talente in le-te predstavili tudi v praksi. Obiskovalci predavanja bodo lahko iz prve roke 
izvedeli, katere so tiste lastnosti, ki jih posameznik potrebuje za uspešno kariero v 
uglednem multinacionalnem podjetju. 

14.15 – 15.45 Predavalnica P-125
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Predstavitev zaposlitvenih možnosti in načina kadrovanja

KOMPAS MTS d.d.

Družba Kompas MTS d.d. ima za seboj že dolgoletno tradicijo obstoja. Leta 1951 je bilo 
ustanovljeno podjetje, namenjeno opravljanju storitev, povezanih s prehodom potnikov 
in blaga preko državne meje. Skozi leta delovanja je družba uspešno sledila svoji 
viziji in na slovenskem trgu zavzela zavidljiv tržni delež. V ta namen je oblikovala tudi 
lastno blagovno znamko imenovano KOMPAS SHOP, ki se je skozi leta razvila v široko 
prepoznavno verigo poslovnih objektov vzdolž celotne državne meje. Družbo odlikuje 
predvsem visoko razvita ter računalniško podprta tehnologija poslovanja in strokovno 
usposobljeni kadri. Danes se lahko pohvali s 24-imi delujočimi se trgovinami, v katerih 
najdete izdelke priznanih blagovnih znamk s področja tekstila, galanterije, kozmetike in 
parfumerije, tobačnih izdelkov, alkoholnih in brezalkoholnih pijač, slanega in sladkega 
programa, izdelkov za dom ter tehnike.

V naši družbi zaposlujemo tako začetnike, kot strokovnjake, katerim omogočamo 
nadaljnji karierni razvoj. Verjamemo, da je za uspeh potrebna prava mera idej, znanja in 
drznosti. Zaposleni skupaj vsak dan gradimo nove zgodbe, k nas vodijo novim izzivom 
in uspehom naproti.

Naša predstavitev bo zajemala predstavitev družbe, od delovanja do skrbi za naše 
zaposlene ter njihovo kariero, predstavitev priložnosti, ki čakajo na vas ter interaktivni 
del, kjer vam bomo omogočili priložnost, da se nam predstavite in nas prepričate, da ste 
vi pravi za nas. 

9.00 – 10.30 Predavalnica P-126
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Kaj lahko naredim že v času študija, da me po diplomi čaka 
možnost zaposlitve in nadaljnjega strokovnega razvoja?

BISNODE

»Brezposelnost nevarno narašča«, »7 nasvetov kako ostati motiviran za iskanje službe«, 
»Po prvo zaposlitev mora v Turčijo«, »Kaj je najbolj pomembno, ko iščete zaposlitev?« itd., 
so naslovi člankov, ki jih najdemo v spletnem brskalniku na temo zaposlitve in ki nam 
sporočajo, da trg dela danes ni več tak kot pred leti. Priložnosti za zaposlitev je najbolje 
začeti iskati že v času študija.

V Bisnode dajemo možnost ambicioznim, dinamičnim in proaktivnim študentom, da 
se izkažejo in se v kolikor najdemo obojestranski interes, kasneje pri nas tudi zaposlijo 
in gradijo svojo poklicno oziroma karierno pot. Kadrovska politika je usmerjena v 
kadrovanje študentov Ekonomske fakultete, dodiplomskih in podiplomskih 
programov, smeri: trženje, računovodstvo, revizija in finance.

O delu v Bisnode, načinu sodelovanja s študenti Ekonomske fakultete in možnosti za 
razvoj kariere v okviru našega podjetja bomo spregovorili na predavanju na katerega vas 
vljudno vabimo. 

Bisnode, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije, je vodilni ponudnik 
poslovnih informacij v slovenskem gospodarskem prostoru. Je del mednarodne skupine 
Bisnode AB, največjega evropskega ponudnika poslovnih in bonitetnih informacij s 
sedežem v Stockholmu. Bisnode AB je na evropskem trgu poslovnih informacij prisoten 
že od leta 1989. Skupina ima podjetja v 19 evropskih državah in zaposluje okvirno 3.000 
ljudi. 

Vizija podjetja je ostati vodilni ponudnik kakovostnih poslovnih informacij v Sloveniji in 
hkrati postati vodilni ponudnik na celotnem področju jugovzhodne Evrope. 

Prednost naše dejavnosti je ta, da v času recesije ponujamo poslovne digitalne in 
kreditne informacije, s katerimi našim strankam pomagamo povečati prodajne rezultate, 
zmanjševati tveganje pri poslovanju ter izboljšati poslovne odločitve. Kar pa je seveda v 
tem času ključnega pomena. 

Vrednote podjetja Bisnode so podjetniški in zmagovalni duh, usmerjenost k stranki 
in odprtost in transparentnost, stremljenje k celovitosti.  V tem času se razvijamo, 
rastemo in zato zaposlujemo nove sodelavce. 

10.45 – 12.15 Predavalnica P-126
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Predstavitev zaposlitvenih možnosti in načina kadrovanja

STUDIO MODERNA

Studio Moderna je vodilno multi-distribucijsko podjetje z direktnim odzivom v srednji in 
vzhodni Evropi prisotno na 21 trgih. Slovenski del podjetja je prav tako vodilno podjetje 
za televizijsko prodajo z direktnim odzivom na slovenskem trgu.

Podjetje je bilo ustanovljeno pred 22 leti in je začelo svoj razvoj s prodajo enega izdelka 
skozi en distribucijski kanal - DRTV. Danes Studio Moderna nudi svojim strankam, poleg 
lastnih blagovnih znamk, več kot 5000 različnih izdelkov, posebej izbranih za svoje trge.

Studio Moderna ima razvito mrežo sinergijsko povezanih distribucijskih kanalov, ki 
vključujejo tele-shopping in internetno prodajo, lastno mrežo trgovin, vele-prodajo, 
prodajo prek tiskanih medijev oz. direktne pošte in tele-marketing. Vse to temelji na 
lastno razviti tehnologiji in namensko razviti logistični infrastrukturi, ki omogočata 
neposreden stik s strankami. 

Podjetje v svojem poslanstvu sledi ponudbi izdelkov in storitev kjerkoli in kadarkoli kupci 
to želijo. Zadovoljstvo kupcev ostaja glavna prioriteta podjetja, ki usmerja naše poslovne 
odločitve. 

V podjetju si posebej prizadevamo za: 

• razvoj izdelkov in ponudb na področju zdravega načina življenja, osebnostne rasti in 
razvoja,

• nadaljnji razvoj mreže distribucijskih kanalov, 
• razvoj »As seen on TV« izdelkov skupaj z »in store« video sistemom za maloprodajne 

verige, ki imajo možnost pozicioniranja na regionalnih trgih,
• razvoj konceptov in praktičnih rešitev sistemov upravljanja s kupci (CRM), ki 

omogočajo podjetju, da prispeva k promociji in ozaveščanju kupcev o cenovno 
dostopnih, uporabnikom prijaznih in v praksi preizkušenih rešitev.

S študenti vzpostavljamo dolgoročno sodelovanje na različnih delovnih mestih in 
projektih.  Izboru kadrov za študentske ali vstopne 
pozicije zato namenjamo pozornost z visoko mero 
zahtevnosti.

Podrobneje bomo predstavili vsebino izbranih področij 
dela, pripadajoča delovna mesta in pričakovane 
kompetence za uspešno delo. Iz prve roke boste bili 
deležni odzivov naših študentov o njihovem začetku 
karierne poti v podjetju, o pričakovanjih podjetja, 
načinu in naravi dela, izzivih s katerimi se srečujejo in 
lastnostih, ki jih potrebujejo za reševanje le-teh. 

12.30 – 14.00 Predavalnica P-126
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Kaj delodajalci zares želijo in kako ti pri tem lahko pomaga 
Nefiks?

NEFIKS

Nefiks je že več kot 10 let doma in v tujini prepoznan in spoštovan sistem beleženja 
neformalno pridobljenega znanja. Prilagaja se sodobnim evropskim trendom in sledi 
domačim potrebam akademskega in gospodarskega sektorja.

Nefiks mlademu človeku omogoča na enem mestu sistematično zabeležiti, navzven pa 
dokazati svoje neformalno pridobljene kompetence.

Sistem Nefiks pa mladim poleg beleženja, dokazovanja in prikazovanja izkušenj navzven 
razvija zaposlitveno pismenost in omogoča upravljanje kariere ter gradnjo socialne 
mreže, ki dolgoročno vodi v zaposljivost.

Na predavanju bomo odgovarjali na sledeča vprašanja:
Ali veš kaj delodajalci zares želijo?
Ali veš zakaj je beleženje neformalnega izobraževanja lahko ključnega pomena pri 
vstopu na trg dela?
Kako ti v tem procesu lahko pomaga Nefiks?
Kdaj pri oblikovanju CV-ja uporabiti Europass predlogo in kdaj ne?
Kaj lahko že danes storiš, da boš po zaključenem študiju bolj zaposljiv/-a?

Pridruži se nam!

www.nefiks.si

14.15 – 15.45 Predavalnica P-126
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Študij in štipendije za študij v tujini

SKLAD RS ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE

Ker delodajalci pri svojih zaposlenih vedno bolj cenijo mednarodne izkušnje se študenti 
vedno bolj pogosto odločajo za to, da del študija ali celoten študij opravijo v tujini. 
Na predstavitvi boste pridobili konkretne informacije o študiju v tujini (kako poiskati 
ustrezno izobraževalno institucijo in program, kako in kdaj se prijaviti za sprejem na 
študij, kakšni so stroški študija v tujini ter kakšne so možnosti financiranja/štipendiranja 
študija v tujini). Opremljeni z informacijami boste lahko izkoristili različne priložnosti, ki 
jih nudi tujina. V tujini pridobljena znanja in spretnosti pa bodo pomembno prispevala k 
razvoju vaše osebnosti in kariere ter povečanju vaših zaposlitvenih možnosti. 

Predavanje bo vključevalo:

• kratko predstavitev Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije  
(Sklad) 

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

9.00 – 10.30 Predavalnica P-127
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Predstavitev Tehnološkega parka Ljubljana in možnosti 
samozaposlovanja

TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

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.

Predstavitev predavateljice:

Vera Nunić je vodja oddelka za krepitev podjetništva v 
Tehnološkem parku Ljubljana d.o.o. Karierna pot jo je vodila 
od svetovalke za podjetništvo na Zavodu za zaposlovanje, 
vodje HRM na kadrovski agenciji, podjetniške svetovalke v 
Centru za razvoj malega podjetništva do dela v Tehnološkem 
parku Ljubljana d.o.o.,  kjer je bila najprej zaposlena kot 
svetovalka za razvoj podjetništva danes pa vodi Start up 
center. Svetuje start-up podjetnikom pri razvoju njihovega 
poslovanja. Njen življenjski nazor in strast je biti obkrožena 
z navdihujočimi in motiviranimi ljudmi, ki so si zadali nalogo 
izboljšati svet. To je tudi razlog, da se posveča delu s start-up 
podjetniki. Obvešča, povezuje, svetuje, organizira, spodbuja 
in po svojih najboljših močeh nudi pomoč mladim podjetjem 
pri uresničevanju njihovih vizij in sanj.

10.45 – 12.15 Predavalnica P-127
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Računovodja, poklic za prihodnost – zaposlovanje in razvoj 
kadra na Uniji računovodski hiši d.d.

UNIJA RAČUNOVODSKA HIŠA

Unija računovodska hiša d.d. smo računovodski servis, ki svojim strankam z aktivno 
prisotnostjo v mednarodnem prostoru – v Avstriji, Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in 
Hercegovini, omogočamo, da imajo vse informacije za vse regije, na katerih delujejo, 
na enem mestu. Usmerjeni smo v razvoj na vseh področjih, saj nam to omogoča, da 
ponujamo celovite rešitve za naše naročnike. Naš cilj je doseganje zadovoljstva in 
zaupanja strank, pa tudi dvigovanje ugleda računovodske dejavnosti. 

Visoka strokovnost je temeljni dejavnik, ki vpliva na izbor računovodskega servisa in 
tudi na zaupanje naročnikov. Sodelavci Unije svojo strokovnost potrjujejo tako s 
svojo formalno izobrazbo kot tudi s stalnim strokovnim izobraževanjem. Preko 100 
ur letnega usposabljanja krepko presega evropsko povprečje, ki se giblje med 30 in 
40 ur. Zavedamo se, da lahko le z usposobljenim strokovnim kadrom postavljamo in 
vzdržujemo zastavljene visoke strokovne standarde. Usposabljanje zaposlenih poteka na 
Inštitutu za računovodstvo, izvajamo redna mesečna interna izobraževanja, na katerih 
naši svetovalci predstavljajo strokovne novosti in rešitve, izvajamo program formalnega 
mentorstva in program intenzivnega usposabljanja talentov.   

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

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

Unija je bila tri leta zapored s strani Zbornice računovodskih servisov pri GZS izbrana za 
naj računovodski servis v kategoriji veliki, kar je veliko priznanje stroke. Poleg tega smo 
večkratni prejemnik nazivov Top 10 izobraževalec. V letu 2011 smo, v sklopu projekta 
I3SME, ki je vključeval 927 podjetij v Srednji Evropi, za načrtno in sistematično vlaganje v 
inovacijskih potencial svojih zaposlenih ter njihovo sodelovanje pri razvijanju inovativnih 
storitev, prejela naziv Skritega podjetniškega prvaka (Hidden Champions).
Unija je ustanovitelj Inštituta za računovodstvo, ki je v širši strokovni javnosti v osmih 
letih delovanja postal priznan kot eden boljših organizatorjev izobraževanj s področja 
računovodstva, davkov in ostalih povezanih področij.

12.30 – 14.00 Predavalnica P-127
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Na predavanju bomo predstavili:

• Zaposlitvene možnosti na Uniji
• Postopek izbora novih sodelavcev
• Možnosti strokovnega razvoja – mentorski sistemi, program dela s ključnimi kadri, 

interna izobraževanja, zunanja izobraževanja
• Možnosti napredovanja oziroma kariernega razvoja na Uniji – strokovni rangi, kriteriji 

uspešnosti, pogoji napredovanja

12.30 – 14.00 Predavalnica P-127

Barbara Petančič 
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Proaktivno do prve službe v kriznih časih brez vez in poznanstev

BLAŽ KOS

Pot do prve službe ali sanjske kariere ni več tako enostavna, kot je bila včasih; s pojavom 
gospodarske krize je ta pot še toliko bolj težavna za vse mlade. Na žalost je večina 
študentov po končanem študiju še vedno prepričanih, da bodo zgolj na podlagi diplome 
ali magisterija dobili službo. Tako so pogosto močno razočarani, ko ugotovijo, da zgolj 
s pošiljanjem življenjepisov težko pridejo že do razgovorov, kaj šele dejansko do službe. 
V razočaranju mladi kaj hitro iščejo tolažbo v prepričanju, da se lahko dobi službo zgolj 
preko vez, vendar temu ni tako. 

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
• Dodatne ideje, kako do službe

Predstavitev predavatelja

Blaž Kos opravlja funkcijo direktorja programov v sklopu iniciaitve Start:up Slovenija in 
Tehnološkega parka Ljubljana, idejnega vodjo programa Start:up Geek House, direktorja 
svetovalnega podjetja VentureLab d. o. o., svetovalca kluba Poslovni angeli Slovenije in 
avtorja vsebine strokovnega spletnega bloga www.BlazKos.com. 

Do sedaj je organiziral številne dogodke, predaval in povezoval na različnih poslovnih 
konferencah doma in po svetu (skupaj več kot 600 dogodkov), svetoval več kot 200 
podjetniškim skupinam in pregledal več kot 500 poslovnih načrtov ali strategij razvoja 
podjetja po vitkih in agilnih metodah. 

Blaž Kos je sodeloval tudi pri vzpostavitvi Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja, kot 

14.15 – 15.45 Predavalnica P-127
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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, Finance, Startaj.si, 
MladiPodjetnik itn. Blaž Kos je član različnih poslovnih združenj in komisij. Pisal je tudi 
enega najbolj obiskanih poslovnih blogov v Sloveniji.

14.15 – 15.45 Predavalnica P-127

Blaž Kos
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Pokaži, kaj znaš!

EUROPASS

Nacionalni center Europass je referenčna točka za evropsko pobudo Europass, 
ki uporabnikom nudi brezplačne obrazce za osebno predstavitev, ki so enake, 
standardizirane oblike in nosijo skupni logotip. Evropska pobuda Europass se je konec 
leta 2012 prenovila - prenovljenemu Europass življenjepisu, ki je dosegel že na milijone 
uporabnikov se je pridružila tudi možnost uporabe elektronske mape, imenovane 
Evropska mapa kompetenc, v katero je mogoče vstaviti različna potrdila, priporočila in 
druga dokazila.  
Europass je namenjen vsem, ki se želijo celostno predstaviti, bodisi 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.

Na predavanju se bomo posvetili vprašanju, kako najbolje izkoristiti možnosti, ki jih 
ponuja Europass življenjepis, zakaj so poleg izobrazbe pomembne tudi kompetence ter 
na kakšen način jih lahko vključimo v osebno predstavitev.

Vse, ki se želijo predavanja udeležiti vabimo, da nam posredujejo svoj življenjepis 
najkasneje dva dni pred dogodkom oziroma do ponedeljka, 14.4.2014. Na dogodku 
boste lahko po končanem predavanju dobili povratno informacijo o vaši osebni 
predstavitvi.

09.00 – 10.30  Predavalnica P-128
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Aktiviraj se! Ustvari svoj prostor na trgu dela

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE

Urška Gerbajs, Zavod RS zaposlovanje
Brigita Vončina, Zavod RS zaposlovanje

Za uspešnejše iskanje zaposlitve je potrebno stopiti iz ustaljenih praks. Potrebna je 
predvsem aktivacija in dobra predstavitev. 

Na predavanju bomo govorili, kako učinkovito nastopimo na trgu dela, prepoznamo svoje 
prednosti in priložnosti, kaj od  kandidatov največkrat pričakujejo delodajalci in kateri 
so trenutno aktualni ukrepi na trgu dela... Pogledali bomo kako pri iskanju zaposlitve 
lahko  izkoristimo tudi družbena omrežja, ki olajšajo pot do razgovora in ponudijo nove 
možnosti mreženja. Dotaknili se bomo še najpogostejših napak pri uporabi teh omrežij 
in si na korektnih primerih pogledali najpogostejše.

10.45 – 12.15 Predavalnica P-128
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Zaposlitvene priložnosti v Evropi

EURES

Mateja Grajzar, EURES v Sloveniji

EURES je omrežje javnih služb za zaposlovanje 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.

12.30 – 14.00  Predavalnica P-128
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Kako prepričati delodajalca, da sem pravi kandidat zanj?

GREGOR MESARIĆ, mojaZaposlitev.si

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 v okviru predavanj in delavnic že večkrat nesebično delil 
z brezposlenimi na Zavodu RS za zaposlovanje v Mariboru, kjer je 
brezposlnost med najvišjimi v Sloveniji. Aktiven je tudi na področju 
kariernega izobraževanja mladih (študentov, diplomantov), predvsem 
prvih iskalcev zaposlitve, na različnih karierno usmerjenih dogodkih 
(Študentska arena, JobFair, Delo MeNE išče).

14.15 – 15.45 Predavalnica P-128
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16.00 – 17.30 Lila Dvorana

PODELITEV PRIZNANJ NAJBOLJŠIM ŠTUDENTOM

Dogodek bomo zaključili s podelitvijo priznanj najboljšim študentom Ekonomske 
fakultete v študijskem letu 2012/2013. Uvodna govornica na podelitvi bo dekanja prof. 
dr. Metka Tekavčič, prejemnike priznanj in goste pa bo pozdravila tudi prorektorica 
Univerze v Ljubljani prof. dr. Maja Makovec Brenčič. 

Vsebinsko bomo slavnostni dogodek popestrili z zanimivim predavanjem g. Andreja 
Miklavca, nekdanjega vrhunskega alpskega smučarja, olimpijca in mednarodnega 
podjetnika: »IZKORISTI SVOJ POTENCIAL IN POSTANI ZMAGOVALEC.«

Vsebina predavanja 

Vsi smo si med seboj različni, a kljub temu vsi stremimo k uresničevanju istih potreb. 
Uresničevanju potreb po varnosti, po raznolikosti, po pomembnosti, po ljubezni in 
povezanosti, po napredovanju in ne nazadnje po prispevanju drugim. Motivacijska 
predstavitev, v kateri Andrej Miklavc učinkovito in enostavno ponazori povezavo z 
izkušnjami in življenjem vrhunskega športnika, v življenje po športni poti – na poslovnem 
področju. 

Da bi postali v katerikoli stvari odlični, potrebujemo odločenost in vztrajnost. Le to nas 
pripelje k odličnim sposobnostim. Večje imamo sposobnosti, večja je naša samozavest. 
Večja samozavest nam utre pot k višjim ciljem in boljšim rezultatom. Višji cilji pa od nas 
zahtevajo več žrtvovanja, nenehno učenje ter raziskovanje novih znanj in pristopov. To 
pa predstavlja osnovo za napredovanje.

Predavanje o motivaciji, odločitvah in vztrajnosti, ki pripeljejo do zastavljenih ciljev in 
napredka.

Vsebina:

1. Vsak ima potencial biti uspešen
2. Kdo bo jutri uspešen
3. Kako svoje sanje spremeniti v svojo zmago in zakaj zmoreš tudi ti
4. Kdo si in kako lahko danes ustvarjaš dodano vrednost
5. Spremeni sleherni problem v vsakokratno priložnost
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16.00 – 17.30 Lila Dvorana

O predavatelju

Andrej Miklavc, nekdanji vrhunski športnik (alpsko 
smučanje), zmagovalec tekme v Svetovnem pokalu, trikratni 
olimpijec, mednarodni podjetnik. Andrej je po koncu dolge 
in uspešne športne poti ter študiju ekonomije (Management 
& Marketing) svojo kariero nadaljeval kot strokovni so-
komentator na nacionalni TV, poslovni in podjetniški 
svetovalec, direktor marketinga in prodaje mobilnega 
operaterja in predstavnik največjega telekomunikacijskega 
podjetja na svetu, s sedežem v ZDA. V ZDA je pričel z 
delovanjem Speaking-a, Coaching-a in High Impact 
Consulting-a. Zaradi tega veliko časa preživi v Sloveniji in 
v tujini, kjer je reden gost korporativnih in mednarodnih 
dogodkov, kot tudi organizator in voditelj High Performance 
dogodkov. Njegov življenjski moto je: »Uspeh pomeni pot, na 
kateri se razvijaš,  napreduješ in doprinašaš ostalim.«  

(www.HighPerformance.si, www.AndrejMiklavc.com)
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• PWC
• KPMG
• EY Slovenija
• EURES
• mojaZaposlitev.si

• Kompas MTS
• AIESEC + Prakse v tujini
• Zavod Ypsilon
• Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
• STA potovanja

• Zavod RS za zaposlovanje
• Goodyear Dunlop Sava Tires
• Deloitte

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

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

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

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

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




