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»Dan D« ali po domače »zaposlitveni razgovor«? 

Prvi zaposlitveni razgovor je tako kot prvi šolski dan. Ne veš kaj te čaka, lahko 
se konča dobro ali slabo, lahko da boš drugim všeč ali pa tudi ne, lahko greš 
domov praznih rok ali pa s pogodbo o zaposlitvi v žepu. Kakorkoli že, stres je na 
vrhuncu! 

Sama sem bila na kar nekaj zaposlitvenih razgovorih in verjemite, niti dva nista 
ista ali vsaj podobna. Lahko se zgodi, da se boste počutili kot doma, na kavici z 
najboljšim prijateljem, druga skrajnost pa je, da se boste počutili kot obtoženi 
zločina na zasliševanju, preizkusili bodo meje vašega potrpljenja.  

»Neprijetna« vprašanja delodajalcem niso šport, včasih boste dobili provokativ-
no vprašanje čisto namensko, da preizkusijo vašo reakcijo. Namreč, tudi v službi 

dan ni podoben dnevu in včasih 
se ti ob 7. uri zjutraj, vsi načrti 
postavijo na glavo, do vas pride 
težavna stranka in vi ste tam 
zato, da pravilno odreagirate. 
Delo z ljudmi je vedno presene-
čenje oziroma kot je rekel Tom 
Hanks v filmu Forest Gump 
»Življenje je kot bomboniera, 
nikoli ne veš kaj boš dobil«. 
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Enako velja za »tipična« vprašanja, ki velikokrat krožijo po spletu. Poglejte si 
jih in malo razmislite kaj bi vi rekli, ne pa se zanašati na to, da boste vi dobili 
enaka in da so to vsa vprašanja, ki vam jih lahko zastavijo. Včasih kakšno 
prileti od nikjer. Poleg tega, morda dvema različnima delodajalcema isti od-
govor ne bo enako všeč. 

Obstaja pa en nasvet, ki vam bo prišel prav vedno in povsod, tako na zapo-
slitvenem razgovoru kot kasneje v službi. Bodite urejeni in vljudni! Konec 
koncev imate samo eno priložnost napraviti dober prvi vtis. Ob vseh pripra-
vah, ki jih boste imeli preden se odpravite od doma, se vam kaj lahko zgodi, 
da boste čisto pozabili na zunanji izgled. Ne komplicirajte preveč - malce si 
poglejte kaj nosijo drugi v tej ustanovi in se oblecite podobno. Črna poslov-
na obleka ni vedno najboljša odločitev -če se potegujete za službo npr. foto-
grafa ali designerja, pokažite vašo kreativnost tudi na oblačilih, s tem ni nič 
narobe. Vse na vas naj bo čisto in urejeno (oblačila, čevlji, lasje, roke…).  Naj 
se že na prvi pogled vidi, da ste resno pristopili k iskanju službe in misli na-
menili tudi podrobnostim.  

S seboj imejte t.i. portfolio - kopijo vašega CV, diplome, priporočil, potrdil o 
dodatnih izobraževanjih in znanju tujih jezikov, priznanja, fotografije vaših 
del itd. Mora ne bo časa, da ga pokažete, če pa bo, boste na ta način doka-
zali vašo profesionalnost. 

Za konec pa ne pozabite magičnih besed: »Prosim, hvala, oprostite.« Vlju-
dnosti so nas učili že kot 
otroke, negujmo jo tudi se-
daj, ko smo že odrasli ljudje. 

 

Rebeka Fakin, karierna sveto-
valka 

 

 Vir: www.dailynews.lk  Vir: quotesaday.com  
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3. KARIERNA TRŽNICA V ŽIVO – PRIDITE IN NE ZAMUDITE PRILOŽNOSTI ZA: 

- mreženje s potencialnimi delodajalci, 

- hitre zaposlitvene razgovore, 

- pregled življenjepisa in spremnega pisma 

- ter še veliko drugega. 

Dobimo se 20. aprila 2016 na Rektoratu Univerze v Mariboru. Več informacij kma-
lu na www.kc.um.si. 

NASVET MESECA 

Če vas zanima kako izgleda zaposlitveni razgovor, kaj bi še lahko izboljšali 

pri vaši predstavitvi, se naročite na simulacijo zaposlitvenega razgovora pri 

vašem kariernem svetovalcu. 

Ne zamudite v naslednji številki: 

 

A veste, kakšni načini iskanja zaposlitve obstajajo in kako pomemb-

no je, da ste čim bolj aktivni pri iskanju zaposlitve že v času študija?  

 

POMEMBNO OBVESTILO 

Na spletni strani www.kc.um.si smo uvedli nekaj novosti: 

(1) Na dogodke se odslej lahko prijavite tudi  s svojo digitalno identiteto UM.  

(2) Osvežili smo Karierno tržnico, kjer lahko oddate svojo kratko predstavitev, 

ki bo vidna potencialnim delodajalcem, pregledate aktualno ponudbo prostih 

delovnih mest, praktičnih usposabljanj ter tem seminarskih/diplomskih/

magistrskih/doktorskih nalog. Več o tem najdete tukaj. 

Za dodatne informacije smo na voljo na karierni.center@um.si. 

AKTUALNO 

Dogodki Kariernega centra Univerze v Mariboru v mesecu marcu: 

 1. 3. 2016 ob 14.00 uri: Vas zanimajo priložnosti za prakso v tujini? 
Tudi IAESTE vam lahko pomaga. (Rektorat Univerze v Mariboru, Slom-
škov trg 15, Maribor, Severni stolp).  

 3. 3. 2016 ob 16.00 uri: Pravni vidiki zaposlovanja mladih. (Ekonomsko-

poslovna fakulteta UM, Predavalnica: P.01 na Razlagovi 14).  

 15. 3. 2016 ob 13.00 uri: Predstavitev aktualnih programov za zaposlovanje 

mladih, ki jih izvaja ZRSZ. (Karierno središče, Gregorčičeva ulica 15, Maribor, 

Velika predavalnica).  

 

Na dogodke se je potrebno prijaviti na spletni strani Kariernega centra UM. 

http://www.kc.um.si
https://kc.um.si/member/login
https://kc.um.si/dogodki/vas-zanimajo-priloznosti-za-prakso-v-tujini-tudi-iaeste-vam-lahko-pomaga
https://kc.um.si/dogodki/vas-zanimajo-priloznosti-za-prakso-v-tujini-tudi-iaeste-vam-lahko-pomaga
https://kc.um.si/dogodki/pravni-vidiki-zaposlovanja-mladih
https://kc.um.si/dogodki/predstavitev-aktivnih-programov-za-zaposlovanje-in-storitev-ki-jih-izvaja
https://kc.um.si/dogodki/predstavitev-aktivnih-programov-za-zaposlovanje-in-storitev-ki-jih-izvaja

