Obstaja več različnih vrst zaposlitvenih razgovorov. Te lahko izvaja delodajalec sam,
kadrovska služba ali zunanji izvajalci. Zaposlitveni razgovori so lahko individualni,
skupinski, telefonski, itd. Glede na zahtevnost delovnega mesta se delodajalci poslužujejo kadrovskih vprašalnikov in psihometričnih testiranj. Vedite, da imate pravico, da vas po testiranju seznanijo z rezultati testov.

N O V I C E 1/2017
Tema meseca:
Se lahko pripravimo na zaposlitveni razgovor?
Zaposlitveni razgovor je lahko stresen, ker pa je na srečo precej predvidljiv, se je
mogoče nanj dobro pripraviti. Namen delodajalca je, da skozi zaposlitveni razgovor
ugotovi, koliko ste usposobljeni za delo in ali ste osebnostno pravi zanj. Vaša naloga
pa je dvojna. Delodajalca morate prepričati:


da ste najboljši kandidat za delovno mesto, za katerega se potegujete,



da ste najbolj primeren in najboljši kandidat za kolektiv.

Zaposlitveni razgovor zahteva veliko raziskav in načrtovanja. Delodajalec pričakuje,
da poznate delovno mesto in organizacijo, kamor ste kandidirali za zaposlitev.

Čeprav ne morete točno vedeti, katera vprašanja vam bo delodajalec zastavil, obstaja vrsto vprašanj, ki so predvidljiva in se lahko nanje dobro pripravite. Pogosto je
eno od prvih vprašanj: Povejte nam nekaj o sebi. Sebe predstavite v povezavi z delovnim mestom na katerega kandidirate. Najprej navedite kdo ste in ključne značilnosti ter osebnostne lastnosti, ki so pomembne za željeno delovno mesto. Nato
vključite, katera znanja in izobrazbo imate, ter nadaljujte z vašimi cilji, npr. želim
razširiti svoja znanja na področju… zato v prostem času berem literaturo na temo…
Na koncu povejte, kaj pridobijo z vami, npr. z mojimi izkušnjami na projektu… bom
pripomogel k temu, da… Z vprašanji, ki se nanašajo na vašo izobrazbo, naredi delodajalec zaključek, kaj vas motivira, kakšni so vaši interesi in vašo združljivost z delom. Pri vprašanjih, ki so vezana na usposobljenost za delo, v odgovore vnesite vaše
dosežke in rezultate s projektov, študentskega dela, prostovoljstva. Na koncu intervjuja delodajalec običajno vpraša: Zakaj bi zaposlili ravno vas? V odgovor vključite
zahteve delovnega mesta, ter naloge ki jih boste opravljali na tem delovnem mestu.
Navdušite delodajalca, zakaj ste vi prava oseba za njih.
Delodajalca zanima tudi, kako odgovarjate na zastavljena vprašanja. V razgovoru se
poskusite sprostiti in kolikor je mogoče ostanite mirni. Vzdržujte očesni stik z vpraševalci in poslušajte celotno vprašanje. Ne pozabite, da vaša telesna govorica lahko
pove veliko več o vas kot vaši odgovori na vprašanja. Pravilna priprava vam bo
omogočila, da izžarevate zaupanje in pozitivno naravnanost, ki pa je delodajalcem
zelo pomembna.

Zato pridobite čim več informacij o:


podjetju, kamor ste kandidirali,



vrstah dela, ki se tam izvajajo,



viziji organizacije,



velikosti podjetja, njihovih poslovnih partnerjih,



željenem delu, ki je za vas pomembno,

Več o tem si lahko preberete na spletni strani KC UM: https://kc.um.si/studenti/
zaposlitveni-razgovor/.



vaših prednostih za konkretno delovno mesto,...
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ZANIMIVOSTI

UTRINKI Z DOGODKOV

4. januarja 1797 je začel izhajati prvi časopis v slovenskem jeziku — Lublanske novize.
Objavljale so zabavne in poučne vsebine ter novice iz politike, gospodarstva in kulture .
8. januarja 1942 se je v Angliji rodil slavni teoretski fizik Stephen Hawking. Njegovi
glavni področji raziskovanja sta teoretična kozmologija in kvantna gravitacija.
23. januarja 1872 se je rodil slovenski arhitekt Jože Plečnik, ki je svoja najbolj znana
dela ustvaril v Ljubljani in v Pragi.

NASVET MESECA
Že na začetku svoje karierne poti, tj. ko začnete z izobraževanjem za svoj bodoči poklic, je dobro napisati svoj karierni načrt. Le-ta vam pomaga pri spoznavanju samega
sebe, pri zastavljanju jasnih kariernih ciljev in vas usmerjeno vodi do zaposlitve, ki si
jo želite.
Svoj karierni načrt si lahko naredite na: https://kc.um.si/karierni-nacrt
AKTUALNO
V mesecu januarju 2017 bomo v Kariernem centru UM izvedli več dogodkov s področja karierne orientacije, zato predlagamo, da si jih ogledate na povezavi:
https://kc.um.si/dogodki/aktualni/

Ne zamudite v naslednji številki:
Da me čas ne prehiti.

Nekaj aktualnih in zanimivih je že objavljenih, ostale pa bomo še objavili. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava, zato ne odlašajte in si oglejte naše aktualne dogodke.

Veselimo se snidenja z vami.
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