V nadaljevanju zato nekaj osnovnih priporočil:


Glejte svoje profile in objave na svetovnem spletu skozi oči delodajalca, kjer se želite zaposliti;



Svoje profile na družabnih
omrežjih lahko »cenzurirate«
ali jih naredite zasebne, da ne
vidijo vsi tega kar morda želite
ohraniti zase;



Da, vsi vemo, da imate zasebno življenje, da se zabavate Vir: technmarketing.com
itd… in s tem ni čisto nič narobe, vendar razumite, da za vsak poklic in podjetja ni zaželeno, da
stranke vidijo zaposlene v »kočljivih situacijah«;



Seveda slike najprej padejo v oči, a tudi komentarji lahko koga zbodejo;



Poslužujte se poslovnih socialnih omrežij kot sta LinkedIn in Xing, saj
jih čedalje več organizacij uporablja za iskanje primernega kadra—
bodite profesionalni in izpolnite svoj profil v celoti;

N O V I C E 12/2015
Tema meseca:

Svetovni splet pri iskanju zaposlitve—prijatelj ali sovražnik?
Ste se že kdaj »pogooglali«? Ne? Kaj pa Facebook, LinkedIn, Twitter; Google+,
Pinterest, Instagram, Forsquare… Če ste tako kot večina študentov dan danes,
imate zagotovo vsaj na enem izmed socialnih omrežij profil. Pa veste, da tu in
tam, ko se borite za vašo prvo ali katero izmed naslednjih zaposlitev, tudi vaš
bodoči delodajalec pogleda kaj imate objavljeno?
Tudi delodajalci še kako dobro vedo kaj je svetovni splet in kaj so socialna
omrežja, in vse te pripomočke uporabljajo tudi pri kadrovanja. Pa da ne bo pomote
- izmed
200 prijavljenih za 1 delovno mesto, zagotovo ne bodo šli preveVir slike:
www.yonescat.com
riti vsakega posameznika. Če pridete v ožji izbor, pa obstaja zelo velika verjetnost, da boste »preverjeni« na spletu, saj lahko tako dobijo vpogled v to, kakšna oseba se želi pri njih zaposliti in si še
pred samim razgovorom ustvarijo mnenje ali sodite v njihov tim ali ne. V kolikor ste na spletu aktivni in se vas zlahka
najde, je to lahko že vaš prvi vtis in tega
imate možnost narediti samo enkrat
(morebiten slab prvi vtis pa boste zelo
težko popravili ali pa za to sploh ne boste dobili priložnosti).
Vir: www.yonescat.com
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Za konec: Socialna omrežja in vaši profili ne delujejo sami od sebe in vam
sami ne bodo našli službe - so samo orodja, pripomoček pri
iskanju vaše sanjske zaposlitve.

Rebeka Fakin, karierna svetovalka
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ZANIMIVOSTI

UTRINEK Z DOGODKA

1. december - svetovni dan boja proti AIDS-u.
Christiaan Barnard je 3. decembra 1967 opravil prvo presaditev srca na svetu.
Na dan obletnice smrti Alfreda Nobela, 10. decembra, se vsako leto podelijo
Nobelove nagrade.
Na spletnem portalu Coursera se lahko udeležite spletnih izobraževanj in
izpitov priznanih svetovnih univerz ter za opravljene pridobite tudi certifikate.

NASVET MESECA

AKTUALNO
Dogodki Kariernega centra Univerze v Mariboru v mesecu decembru:


7. 12. 2015 ob 10.45 uri: Sem res aktiven iskalec zaposlitve? - Za študente FOV UM (Fakulteta za organizacijske vede UM — Predavalnica 306,
Kranj).

Prosite za pregled vašega profila na socialnih omrežjih kariernega svetovalca, ki vam bo objektivno povedal ali lahko morda vašo spletno predstavitev
z vidika kadrovanja še kako izboljšate.

Ne zamudite v naslednji številki:


8. 12. 2015 ob 14.00 uri: Se mi v času študija ni potrebno ubadati z iskanjem
zaposlitve? (Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM, Koroška cesta 160,
Maribor, Predavalnica 0.4).



Kako najti motivacijo za nov zagon v letu 2016?

8. 12. 2015 ob 17.30 uri: Karierni dan slovenistov (Filozofska fakulteta
UM, Koroška cesta 160, Maribor, Predavalnica 0.3/FF).
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