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Študentke, študenti, diplomantke, diplomanti NTF!
Vstop na trg dela je lahko prava mala malica ali pa mučen in dolgotrajen postopek. Kako ga boste sami doživeli,
je v veliki meri odvisno od tega, v kolikšni meri se boste nanj pripravili.
V Kariernih centrih UL si želimo, da bi samozavestno in brez težav našli svojo sanjsko zaposlitev, zato tekom
leta za vas organiziramo številne:
●

●

●

●

●

●

●

delavnice pridobivanja kompetenc in drugih zaposlitvenih spretnosti,
obiske in predstavitve delovnih okolij v Sloveniji in drugih državah EU,
webinarje,
mreženja in hitre zmenke z delodajalci,
posvete o izzivih v tujini, podjetništvu, pripravništvih,
Skype svetovanja s svetovalci iz tujine,
sejme, karierne dneve in še mnogo drugega.

Ker pa je vsak posameznik unikat, se vam posvetimo tudi individualno! Omogočamo vam osebno karierno
svetovanje in coaching za učinkovito vodenje karierne poti.
Kaj pridobim, če aktivno sodelujem pri dejavnostih Kariernih centrov UL?
●

●

●

●

●

ključne kompetence, ki jih delodajalci iščejo
bogato socialno mrežo, ki je lahko ključ do želene zaposlitve
kilometrino, potrebno za samozavesten nastop pred delodajalci
izoblikovan osebni zaposlitveni načrt
osebnega svetovalca, ki mi svetuje in pomaga pri sprejemanju pomembnih kariernih odločitev

Za študente so vse aktivnosti brezplačne!
Pišite ali pokličite vašo karierno svetovalko in se dogovorite za srečanje.
Povežimo se: www.kc.uni-lj.si
Kontakt: Tina Premelč, tina.premelc@ntf.uni-lj.si ali na 01/2003-297 in 041-358-994.
Lokacija: K 208 (Snežniška ul. 5).
Dobrodošli vsak dan v tednu. Če se predhodno najavite, bom sigurno v pisarni.
Da boste vedno na tekočem o vseh aktivnostih, ki jih pripravljamo za vas, se prijavite na prejemanje obvestil
in e-novic Kariernih centrov UL TUKAJ.

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf
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DELAVNICE
●

●

●

Nabildaj se s kompetencami
Karierni tabor
in mnoge druge!

POVEZOVANJA Z DELODAJALCI
●

●

●

●

●

Predstavitve delodajalcev
Obiski delovnih okolij
Mreženjski dogodki
Karierni dnevi in sejmi
Hitri zmenki

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf
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DOGODKI
●

●

●

Izzivi v tujini
3P: Pripravljen na podjetniško pot
Povežimo se

KARIERNA SVETOVANJA
●

●

Potrebuješ pomoč pri oblikovanju svoje karierne poti?
Dogovori se za individualno svetovanje s kariernim svetovalcem.

Pri načrtovanju kariere vam stojijo ob strani tudi Karierni centri UL.
Vaš kompas na karierni poti!
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

https://www.ntf.uni-lj.si/ntf
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