Prav zato predlagamo, da se vsi maksimalno angažirate in si pridobite kar največ
delovnih izkušenj, pri tem pa vam lahko zelo koristi, če spodnje trditve veljajo za
vas:


N O V I C E 4/2016
Tema meseca:
Iskanje novih priložnosti za delo






Študenti velikokrat iščete priložnosti za dodatni zaslužek, pri čemer so na voljo različne
oblike dela, ki so za vas lahko zanimive (delo preko študentske napotnice, opravljanje
praktičnega usposabljanja, delo preko avtorske ali podjemne pogodbe, delo na projektu, delo v lastnem podjetju...). Ne glede na obliko dela, ki ga želite opravljati, je potrebno najprej poiskati ali pa ustvariti priložnost.
Obstaja več različnih načinov iskanja dela, možnosti opravljanja praktičnega usposabljana ali zaposlitve. Uporabljate lahko spletne portale študentskih servisov ali tiste, ki so
namenjeni iskalcem zaposlitve, spremljate oglase za delo v različnih medijih, se včlanite
v določene
se udeležujete raznovrstnih dogodkov in aktivno uporabljate pristope
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mreženja, se povežete s profesorji in organizacijami, v katerih ste opravljali praktično
usposabljanje ali delo preko študentske napotnice, itd..





Vem, katero je moje željeno delovno področje in kako se navezuje na
vpisan študijski program;
Vem, kateri poklic želim opravljati in ga lahko opravljam z zaključenim
študijem;
Vem, katere organizacije mi lahko ponudijo delo, ki ga želim opravljati;
Vem, da imam dobro pripravljen življenjepis in ponudbo oziroma prijavo za delo;
Vem, kako in kje bom iskal priložnosti za opravljanje praktičnega usposabljanja oziroma zaposlitev;
Vem, da sem na razgovor dobro pripravljen in kaj me lahko vprašajo;
Vem, da bom pri delu zaradi ustrezne priprave učinkovit;
Vem, da želim z opravljanjem praktičnega usposabljanja doseči priložnost za nadaljnje delo v tej organizaciji.

V primeru, da za določene zgoraj napisane trditve niste prepričani, če držijo za vas,
se je smiselno pogovoriti s kariernimi svetovalci Kariernega centra Univerze v Mariboru.

Matej Kosi, karierni svetovalec

Ključno je, da ste čim bolj aktivni in da uporabljate več načinov hkrati ter da ne obupate
ob prvi manj prijetni izkušnji oziroma zavrnitvi. Več priložnosti si ustvarite, več je za vas
možnosti.
Kljub temu, da so delovne izkušnje pomembna prednost pri iskanju zaposlitve in si jih
lahko pridobite že v času študija, se mnogi za to ne odločite. Veliko slednjih vas mora
vseeno opraviti obvezno praktično usposabljanje na vpisanem študijskem programu in
ste tako postavljeni pred dejstvo, da si je potrebno zagotoviti prakso v določeni instituciji.
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AKTUALNO
Dogodki Kariernega centra Univerze v Mariboru v mesecu aprilu:


6. 4. 2016 ob 8.00: Tvoja kariera je pomembna, imej jo pod nadzorom! - za
študente FL UM (1. stopnja) (prostori FL UM, Mariborska cesta 7, Celje)



6. 4. 2016 ob 16.00: Kariera v EU institucijah (Filozofska fakulteta UM - predavalnica 0.2 FF, Koroška cesta 160, Maribor)



14. 4. 2016 ob 12.00: Kje in kako lahko iščem zaposlitev? - za študente FE UM
Velenje (Fakulteta za energetiko UM - predavalnica M3-105, Koroška cesta
62a, Velenje)



20. 4. 2016 ob 10.00: 3. karierna tržnica v živo (Rektorat UM, Slomškov trg
15, Maribor) - predstavili se boste lahko potencialnim delodajalcem: M & R
Automation GmbH, Inštitut IRNAS Rače, Agencija Agado d.o.o., FIMA znanje,
Lek d.d., SIPRA inženiring d.o.o., Impol 2000 d.d., Kadring - kadrovsko in poslovno svetovanje d.o.o., Trenkwalder kadrovske storitve d.o.o., Hilti Slovenija
d.o.o., Henkel Slovenija d.o.o., Talum d.d., Safilo d.o.o. Ormož, Arhides d.o.o.,
Proplus d.o.o.



22. 4. 2016 ob 13.00: INVENTIVNO INŽENIRSTVO, avtorjeva predstavitev področja in nove knjige Inventive Engineering (FGPA UM - predavalnica 1, Slomškov trg 15, Maribor)

UJEMITE PRILOŽNOST
20. 4. 2016 se bo ob 10.00 pričela 3. KARIERNA TRŽNICA V ŽIVO - ujemite priložnost,
da:

vzpostavite stik z delodajalci na stojnicah

opravite hiter zaposlitveni razgovor s potencialnim delodajalcem

Izboljšajte svoj življenjepis v karierni kliniki
… in še in še.

kc.um.si • karierni.center@um.si •

www.facebook.com/KarierniCenterUM •

Na dogodke KC UM se je potrebno prijaviti na spletni strani Kariernega centra UM: www.kc.um.si.

ZANIMIVOSTI
V aprilu 2015 beležimo eno leto odkar na Univerzi v Mariboru deluje nova evidenca
diplomantov UM – Alumni UM. S tem je omogočeno, da tudi po zaključku študija
ostanete povezani z nami in koristite vrsto brezplačnih ugodnosti. Zato predlagamo, da se ob zaključku študija vpišete v to evidenco. Tako boste obveščeni o aktivnostih namenjenih diplomantom. Več na spletni strani KC UM.

NASVET MESECA
Na spletni strani KC UM najdete zanimive in uporabne informacije o načinih iskanja zaposlitve in o tem, kako se pripraviti na praktično usposabljanje ter kako pri opravljanju le-tega biti učinkovit.

Ne zamudite v naslednji številki:
Načrtujte svojo kariero že v času študija.
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