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Tema meseca: 

Internet in iskanje zaposlitve  

 

Brskanje po internetu je postalo nekaj najbolj vsakdanjega, saj omogoča hitro pridobi-

vanje informacij. Tudi delodajalci uporabljajo informacije, pridobljene na spletu, in 

sicer za preverjanje potencialnih kandidatov. Zato poskrbite za svojo spletno podobo, 

ki je lahko prvi korak za uspešno iskanje zaposlitve.  

Najprej na spletnih iskalnikih z iskalnim terminom svojega imena in priimka preverite 

svojo spletno podobo. Tako boste lahko hitro videli, kateri vaši podatki so na voljo 

spletni javnosti.  

V kolikor o sebi najdete neprimerne podatke (na primer svoje fotografije v neprimer-

nih situacijah ali komentarje, kot je na primer »žur je moje življenje«), jih izbrišite, še 

preden bi vam utegnili škodovati.  

Ustvarite si dobro spletno podobo - tako, da vas bo potencialni delodajalec v množici 

ostalih kandidatov prepoznal kot najprimernejšega kandidata. 

Izkoristite možnosti in o sebi oblikujete kratko predstavitev , ki jo lahko objavite na  

družbenih omrežjih, na vaši osebni spletni strani, pripravite lahko tudi kratek filmček 

in ga npr. objavite na Youtubu. 

kc.um.si • karierni.center@um.si •      www.facebook.com/KarierniCenterUM • @CareerCentreUM •  Career Centre of University of Maribor • Slomškov trg 15, Maribor 

 
Da vas bo spletna podoba predstavljala v najboljši luči, upoštevajte naslednje 
namige: 
  

 Uporabite isto profilno sliko, ki naj bo profesionalna. Tako se izognete ne-
prepoznavnosti, ki jo lahko ustvarite z več profilnimi slikami.  

  

 Navedite svoje dosežke, znanja in interese ter jih podprite tudi s konkretnimi 
dokazi, na primer dodate URL (naslov spletne strani), ki vodi do vaše spletne 
predstavitve. Znance, prijatelje in nekdanje sodelavce zaprosite za priporoči-
la, ki naj bodo kratka.  

  

 Bodite ustvarjalni in uporabljate več družbenih omrežij, informacije v profilih 
poenotite. Uporabite orodja za upravljanje družbenih omrežij, kot so npr. 
HootSuite: https://hootsuite.com/, Netvibes: http://www.netvibes.com in 
Buffer: http://www.bufferapp.com.  

  

 Preverite zapisano, kajti tipkarske napake in nepopolni profili potencialnemu 
delodajalcu sporočajo, da niste pozorni na podrobnosti.  

  

 Bodite aktivni – sodelujte v pogovorih in na forumih, komentirajte zapise. 
Poskrbite, da se vaši komentarji smiselno navezujejo na vsebino in da so 
vljudni.   

  

 Pri ustvarjanju svoje spletne podobe bodite iskreni, naj se ujema z resnični-
mi podatki o vas.  

  
Vsekakor pa si ustvarite profil na omrežju LinkedIn – profesionalnem, poslovnem in 
karierno usmerjenem družbenem omrežju, ki omogoča spoznavanje strokovnjakov 
v različnih poklicih po vsem svetu.  Več o tem lahko preberete v naslednjem meseč-
niku, ki bo na temo: Skriti trg dela. 
 
Vera Bračič, karierna svetovalka v Kariernem centru UM 
 
Povzeto po: Kovač, J in Mastnak N. (2012). Iskanje zaposlitve s pomočjo interneta 
Ljubljana: ZRSZ 
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UTRINKI Z DOGODKOV 

Tokrat utrinek z delavnice predavatelja Saše Županeka na temo »Osnove retorike 

in javnega nastopanja«, ki je bila na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. 

ZANIMIVOSTI 

 

Pust je čas priprave na pomlad, čas veselja, pustnih mask in norčij ter priložnost, ko 

smo lahko drugačni, ko lahko izrazimo svojo ustvarjalnost ter si dovolimo biti nekdo 

drug. 

Praznovanje pusta sega v predkrščansko dobo in je eden največjih poganskih ostan-

kov v današnjem času. 

V Evropi je zelo priljubljen Beneški karneval. Beseda karneval izvira iz latinskega 

izraza carnem levare (opustiti meso). 

NASVET MESECA 

Če potrebujete pomoč glede vaše bodoče kariere, smo vam na voljo svetovalci Kari-

ernega centra Univerze v Mariboru. Najdete nas na svoji fakulteti in na Rektoratu 

Univerze v Mariboru. Prijave na brezplačno individualno karierno svetovanje zbira-

mo na https://kc.um.si/o-nas/termini-svetovanj/. 

Ne zamudite v naslednji številki: 

Zaposlitveni razgovor — predlagamo, da se ustrezno pripravite. 

 

AKTUALNO 

Februarja in marca 2018 bomo v Kariernem centru UM izvedli več dogodkov s po-

dročja karierne orientacije zato predlagamo, da si jih ogledate na povezavi 

https://kc.um.si/dogodki/aktualni/. 

Nekaj aktualnih in zanimivih je že objavljenih, ostale bomo še objavili. Za udeležbo 

je potrebna predhodna prijava, zato nas spremljajte na naši spletni strani.  

Veselimo se snidenja z vami.  

https://kc.um.si/o-nas/termini-svetovanj/
https://kc.um.si/dogodki/aktualni/

