Delodajalcem se lahko predstavite tudi osebno. Takšne priložnosti dobite na kariernih, zaposlitvenih in obrtnih sejmih, na hitrih zaposlitvenih razgovorih, prav tako se
lahko predstavite po telefonu ali ob neformalnih priložnostih ipd.
Pravila o časovni dolžini predstavitve so v razponu od 30 sekund do treh minut,
odvisno od priložnosti. Zato imejte za delodajalca pripravljeno svojo daljšo in krajšo
predstavitev.

N O V I C E 4/2017
Tema meseca:
Kako se lahko predstavimo delodajalcu?
Uspešna predstavitev sebe je lahko eden od najbolj pomembnih korakov v vaši karieri.
Predstavitev vaših izkušenj, znanj in ciljev, ki jih želite doseči, ter vaš doprinos podjetju, lahko začnete pripravljati že v času študija. Vaša predstavitev je lahko pisna ali
ustna, uspešnost pa je pri obeh odvisna od priprav.
Pisne predstavitve delodajalcem so lahko: prijava, ponudba, življenjepis in motivacijsko pismo, spremno pismo, CV vizitka, karierni portfelj. Obstajajo primeri uspešnih
vzorcev pisanja teh dopisov, vendar čarobnega in univerzalnega recepta ni. Napisane
morajo biti vsebinsko ustrezno in slovnično pravilno, hkrati pa naj se delodajalcu zdijo
zanimive in naj takoj pritegnejo njegovo pozornost. To lahko dosežete tako, da so interesi, kompetence in izkušnje jasno predstavljeni in poudarjeni s primeri, dosežki in
s številkami.

Predstavitev naj vsebuje:
1.
Kdo ste, ključne značilnosti, osebnostne lastnosti;
2.
Izkušnje (pretekle in sedanje, ki jih povežemo z delom, za katerega kandidirate).
3.
Katere cilje imate?
4.
Kaj pridobijo z vami!
Primer: Sem ... Z lahkoto vodim večje in manjše skupine ter rada podajam znanja in
veščine drugim. Sem vztrajna in dosledna oseba. Zavedam se, kako pomemben je
vzgled mladostnikom. Do sedaj sem poučevala v srednji strokovni šoli in v programih izobraževanja odraslih, kjer sem pridobila izkušnje, kako usmeriti posameznike,
da vidijo izziv v pridobitvi novih znanj. Sodelovala sem v projektu Zdrava šola in bila
vodja projekta Jabolko v vsako šolo, tako da obvladam delo, vezano na projekte.
Zaposlena sem bila tudi v proizvodnji kot kontrolor in vodja izmene, zato vem, kakšni pogoji za delo čakajo srednješolsko mladino po zaključenem izobraževanju. Želim si razširiti znanja glede predstavitev čim bolj zanimivih vsebin, prav tako pa nadgraditi svoja znanja na področju komunikacije, zato v prostem času prebiram literaturo na to temo. Z mojimi izkušnjami bi pripomogla k temu, da pri mladostnikih
vzbudim interes po znanju in ustreznem odnosu do dela. V vašo sredino bi prinesla
vsebine, ki so všeč mladostnikom in njihovim staršem.

Kaj je vaša prednost? Kaj je glavna stvar, ki jo lahko naredite in zakaj je pomembna?

Karierni center UM omogoča študentom, da se predstavite delodajalcem tudi v
sklopu Karierne tržnice. V kolikor menite, da potrebujete pomoč pri pripravi predstavitve, se lahko prijavite po elektronski pošti na e-naslov karierni.center@um.si

Imate »dokaz« (priporočila ipd.)? Kaj ste bistvenega naredili in ali lahko to ponovite?

Vera Bračič, karierna svetovalka v Kariernem centru UM

Vaša osebna znamka (kakovost, stil)? Kaj ste in kako delate?

Povzeto po:
Koren P. in Stibilj K. (2012). Prijava/vloga, ponudba in življenjepis. Ljubljana: ZRSZ

Pomagate si lahko tudi z odgovori na naslednja vprašanja:

Po čem se razlikujete od drugih? Zakaj vi in ne kdo drug?
Kaj je vaša strast? Kaj mislite/čutite o tem, kar delate?
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AKTUALNO

ZANIMIVOSTI

Dogodki Kariernega centra Univerze v Mariboru v mesecu marcu:


četrtek, 20. april 2017, ob 10:00: “4. karierna tržnica v živo” (Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor, Dvorana Antona Trstenjaka UM in Podreccina
dvorana UM);



četrtek, 20. april 2017, ob 10:30: Karierni izzivi: predstavil jih bo predstavnik iz
negospodarstva (Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor);



četrtek, 20. april 2017, ob 11:15: Karierni izzivi: predstavil jih bo predstavnik iz
gospodarstva (Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor);



četrtek, 20. april 2017, ob 12:00: Karierni izzivi: predstavil jih bo predstavnik s
področja visokega šolstva (Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor);



četrtek, 20. april 2017, ob 10:45: Predstavitev priložnosti za mlade (Univerza v
Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor).

Na dogodke Kariernega centra Univerze v Mariboru se lahko prijavite na naši spletni strani https://kc.um.si/dogodki/aktualni/.

4.KARIERNA TRŽNICA V ŽIVO
PRIDITE IN NE ZAMUDITE PRILOŽNOSTI ZA:


mreženje s potencialnimi delodajalci,



hitre zaposlitvene razgovore,



pregled življenjepisa in spremnega pisma,



predstavitev priložnosti za mlade,



karierni izzivi z vodilnimi predstavniki gospodarstva, negospodarstva in s področja visokega šolstva



ter še veliko drugega.

kc.um.si • karierni.center@um.si •

Mayim Bialik, igralka, znana po svoji vlogi nevroznanstvenice Dr.
Amy Farrah Fowler iz humoristične nanizanke Veliki pokovci (The
Big Bang Theory), je tudi sicer v življenju nevroznanstvenica. Leta
2007 je na temo aktivnosti hipotalamusa pri pacientih s PraderWillijevim sindromom doktorirala iz nevroznanosti na ameriški
univerzi UCLA.

NASVET MESECA
Karierne priložnosti si je dobro konstantno ustvarjati—četudi že imate zaposlitev, s katero ste zadovoljni. Namreč, tekom življenja se lahko spremenijo ne samo vaše delovno mesto in delovne naloge, temveč tudi vaše želje in potrebe. V
nekem obdobju vam bo morda ustrezala varna zaposlitev z manj odgovornosti,
kasneje pa si boste npr. zaželeli delo z več dinamike ter višjo plačo.
Včasih imamo srečo in nas priložnosti najdejo same, praviloma pa si jih je treba
ustvariti. Zato začnite že sedaj: spremljajte dogajanje okrog vas, povezujte se z
delodajalci, ki so vam zanimivi ter izkoristite priložnosti za urjenje veščin, ki so
potrebne, da dobro izpeljete zaposlitveni razgovor.

Ne zamudite v naslednji številki:

www.facebook.com/KarierniCenterUM •

Čas je denar — o pomenu točnosti in racionalni rabi časa.
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