najdete na spletnem mestu:
razgovor/razgovor/

Nasvet št. 4: Razmislite, kaj boste povedali delodajalcu. Za predstavitev
delodajalcu ne boste imeli veliko časa, zato je zelo pomembna vsebina vaše
predstavitve. Po preučitvi posameznega delodajalca razmislite, katera so
tista vaša znanja, izkušnje ter osebnostne lastnosti, ki bi utegnile zanimati
vašega sogovornika. Postavljajte vprašanja. Namreč izkazati morate, da ste
ustrezen kandidat za delo v njihovi ekipi. Pri tem vam predhodno lahko pomagajo karierni svetovalci na kariernem svetovanju.

N O V I C E 3/2019
Tema meseca:

Nasvet št. 5: Bodite sproščeni. Dogajanje na sejmu poteka v sproščenem
vzdušju, zato ni razloga za strah ali nervozo. Delodajalci so zelo dostopni in
pripravljeni odgovoriti na vaša vprašanja.

Karierna tržnica v živo kako se predstavim delodajalcu na kariernem sejmu
Karierni oziroma zaposlitveni sejmi so dogodki, na katerih delodajalci nudijo
informacije o zaposlitvenih možnostih študentom, brezposelnim in ostalim
interesentom. Karierni center Univerze v Mariboru vsako leto v mesecu aprilu
organizira karierni sejem z naslovom Karierna tržnica v živo. Letos bo potekala
že 6. izvedba. Za študente in diplomante so karierni sejmi odlična priložnost, da
se predstavijo več delodajalcem v kratkem času. V nadaljevanju bomo podali
nekaj nasvetov, kako se pripravite na predstavitev delodajalcem na kariernem
sejmu.
Nasvet
št. www.yonescat.com
1: Pozanimajte se, kateri delodajalci bodo prisotni na sejmu. SezVir slike:
nam razstavljavcev je objavljen vsaj 1 mesec pred samim dogodkom. Preverite,
kdo bo prisoten ter naredite seznam delodajalcev, katerim se želite predstaviti
na sejmu.
Nasvet št. 2: Pripravite si življenjepis ali predstavitveno vizitko. Na sejmu je
vselej prisotnih veliko obiskovalcev. Posameznemu podjetju se bo predstavilo
veliko potencialnih kandidatov, zato je pomembno, da imate s seboj vaš CV ali
predstavitveno vizitko, ki ju lahko izročite delodajalcu. Oboje naj bo opremljeno
s sliko.
Nasvet št. 3: Poskrbite za urejen videz. Predstavitev delodajalcu na sejmu je
nekak mini zaposlitveni razgovor. Vaš videz naj bo temu primeren. Več o tem
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V okviru 6. karierne tržnice v živo bodo potekali tudi HITRI RAZGOVORI Z
DELODAJALCI.
Izkoristite priložnost, da se predstavite delodajalcu 1 na 1 na 5 minutnem
razgovoru. Ti razgovori so namenjeni temu, da delodajalci najdejo potencialni kader, študentom in diplomantom pa ti razgovori nudijo tudi dober trening. Prijave na hitre zaposlitvene razgovore zbiramo do 11. 3. 2019.
Več informacij je dostopnih na: https://kc.um.si/dogodki/hitri-razgovori-zdelodajalci-prijave

Zakaj se prijaviti na hitre razgovore z delodajalci in 6. karierno tržnico v živo?
Izpolni kviz in preveri: https://kc.um.si/
kviz/zakaj-na-karierni-sejem

Zapisala: Mateja Hanžurej, karierna svetovalka

@CareerCentreUM •

Career Centre of University of Maribor • Slomškov trg 15, Maribor

kc.um.si • karierni.center@um.si •

www.facebook.com/KarierniCenterUM •

@CareerCentreUM •

Career Centre of University of Maribor • Slomškov trg 15, Maribor

