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Tema meseca: 

Karierna tržnica 

V povezavi s Kariernim centrom Univerze v Mariboru ste najbrž že večkrat za-
sledili tudi termin Karierna tržnica in se spraševali o pomenu te besedne zveze. 
Karierna tržnica pomeni dvoje: 

 je spletna podstran Kariernega centra Univerze v Mariboru, ki jo imenu-
jemo e-Karierna tržnica in 

 je vsakoletni karierni sejem Kariernega centra Univerze v Mariboru, ki je 
bolj znan pod imenom Karierna tržnica v živo. 

Najprej se bomo ustavili pri e-Karierni tržnici. Ta omogoča študentom in diplo-
mantom vpogled v objavljena prosta delovna mesta, prakse, pripravništva in 
študentska dela. Še več, študenti lahko v e-Karierno tržnico vnesejo svojo oseb-
no predstavitev v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, ki je nato vidna 
registriranim delodajalcem (seveda brez osebnih podatkov). Delodajalcem 
omogoča e-Karierna tržnica brezplačno objavo prostih delovnih mest, praks 
pripravništev in študentskih del in iskanje primernih kandidatov po osebnih 
predstavitvah študentov in diplomantov. Prav tako se lahko na kratko predsta-
vijo na spletni strani Kariernega centra Univerze v Mariboru. 

Karierna tržnica v živo se odvija vsako leto v mesecu aprilu. Je karierni sejem, 
ki je sestavljen iz: 

  sejemskega dela, kjer se delodajalci predstavijo na stojnicah; 
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 Hitrih zaposlitvenih razgovorov, kjer se študenti lahko predstavijo de-
lodajalcem v 5 minutah v obliki razgovora ena na ena; 

 Spremljevalnih aktivnosti (CV klinika, okrogle mize, predavanja, …). 

Letos bo potekala že peta izvedba Karierne tržnice v živo.  

Zakaj se splača biti član e-Karierne tržnice: 

Vedno več delodajalcev se obrača na Karierni center UM s svojo ponudbo 
ter v želji, da najdejo nove kadre za svojo ekipo.  S članstvom v e-Karierno 
tržnico lahko hitro in enostavno pregledujete vso ponudbo. Če imate  tudi 
dobro osebno predstavitev, lahko pritegnete pozornost delodajalca, da vam 
ponudi priložnost za sodelovanje bodisi v obliki prakse, študentskega dela, 
zaposlitve ali katere druge oblike sodelovanja. 

Za vsako storitev so ključni njeni uporabniki. Tako tudi e-Karierna tržnica 
lahko še bolje deluje z vami. Več kot je članov na strani študentov in diplo-
mantov, več delodajalcev bomo pritegnili na drugi strani. 

Kako se včlaniti v e-Karierno tržnico? 

 Študenti: z digitalno identiteto UM 

 Diplomanti: z digitalno identiteto UM (pogoj je članstvo v Alumni UM) 

 Delodajalci: z registracijo na spletnem mestu https://kc.um.si/
delodajalci/register  

Za pomoč pri  sestavi dobre osebne predstavitve se lahko obrnete na vašega 
karierenega svetovalca ali obiščete katerega izmed dogodkov Kariernega 
centra Univerze v Mariboru, ki obravnava sorodno tematiko. 

Torej, če ste do sedaj oklevali s članstvom v e-Karierni tržnici, upam, da ste 
po branju tega članka prepričani, da se nam pridružite. 

 

Mateja Hanžurej 

Karierni center Univerze v Mariboru 
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AKTUALNO 

Dogodki v mesecu januarju 2018 

 9. 1. 2018 ob 15. uri: Podjetništvo za študente FKKT UM, FERI UM, FS 

UM in FGPA UM;  

 12. 1. 2018 ob 12. uri: Osnove retorike in javnega nastopanja za študen-

te FE  UM (Krško); 

 15. 1. 2018 ob 9. uri: Socialna omrežja in mreženje na splošno za štu-

dente FT UM; 

 15. 1. 2018 ob 12.uri: Osnove retorike in javnega nastopanja za študen-

te FE  UM (Velenje); 

 15. 1. 2018 ob 14. uri: Ponudba za delo in življenjepis za študente FT 

UM; 

 16. 1. 2018 ob 14. uri: Osnove retorike in javnega nastopanja za študen-

te FVV UM; 

 18. 1. 2018 ob 17. uri: Okrogla miza Društva Alumni FS: Zaposljivost in-

ženirjev in zahteve delodajalcev (FS UM) 

 

Na dogodke se prijavite na: 

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

 

 

 

ZANIMIVOSTI 

Novoletne zaobljube—so seznam želja, ciljev, ki bi jih v novem letu želeli 

doseči. Gre za obljubo, ki jo damo sami sebi, da bomo želene dolgoročne 

cilje dosegli. Zgodovina novoletnih zaobljub sega že v stari Babilon, kjer so  

Babilonci obljubljali svojim bogovom na začetku leta , da bodo vrnili izposo-

jene predmete in poplačali dolgove. 

(Vir: http://www.epsihologija.si/novica/kako-napisati-dobre-novoletne-

zaobljube;  https://sl.wikipedia.org/wiki/Novoletne_zaobljube) 

 

NASVET MESECA 

Mesec januar je zadnji mesec zimskega semestra. Pred enomesečnim izpit-

nim obdobjem se udeležite še kakšnega dogodka Kariernega centra Univer-

ze v Mariboru.  

Želimo vam veliko uspehov pri opravljanju izpitov. 

 

Ne zamudite v naslednji številki: 

Internet in iskanje zaposlitve  
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