Recimo, da se prijavljate na prosto delovno mesto,
ki si ga res želite in veste, da gre za enkratno življenjsko priložnost. Prijavo pošljete prijavo en dan
kasneje kot je bil rok, en dan gor ali dol, kajne?
Vendar prijave po roku delodajalec ni dolžan upoštevati, v nekaterih primerih pa jih celo ne sme. In
tako lahko zaradi »takšne malenkosti kot je čas«
ostanete brez sanjske službe, ker ste zapravili priložnost, da bi se lahko delodajalcu predstavili in
dokazali, da ste najboljša izbira za to delovno mesto.

N O V I C E 5/2017
Tema meseca:

Se spomnite, ko so vas že kot otroka v šoli učili: »Ne
prelagaj na jutri kar lahko storiš danes?« Prav in Vir: www.dreamstime.com
korektno je, da se držite rokov, ki vam ji postavi
delodajalec, saj morda na vaš izdelek čaka še cela vrsta drugih zaposlenih, ki svojega
dela ne morejo začeti dokler vi svojega ne oddate. S tem, da vzamete čas v svojo
korist, drugim lahko na ta način ta isti čas vzamete. Na koncu se lahko celo zgodi, da
zaradi vaše zamude podjetje dela ne opravi pravočasno, kar lahko pomeni veliko
izgubljeno priložnosti in posledično prihodek (denar) ali pa celo izgubo že pridobljenega denarja (pogodbene kazni). Poskusite svoje delo končati še pred rokom in požanjite odobravanje z vseh strani.

Čas je denar
Če prideš 5 minut prej, si točen. Če prideš točno, že zamujaš. Če zamudiš 5 minut, je to
nesprejemljivo.

Tako nekateri pojmujejo čas v poslovnem svetu. Vsako naše dejanje in vsaka minuta
dela je ovrednotena. Spoštovanje terminov in rokov je zelo pomembno ravno iz tega
vidika, da lahko včasih že minuta prepozno, pomeni več milijonsko škodo.
Tudi, če zamudite »samo« na sestanek oddelka ali na kakšen po vašem mnenju manj
pomemben dogodek, vaše zamujanje pomeni najmanj nespoštovanje do osebe, ki je
sestanek sklicala in do vseh, ki so se ga udeležili pravočasno. Ne samo, da ste s svojo
zamudo zmotili potek dela, nekdo bo moral samo vam še enkrat povedati kaj se je v
vaši odsotnosti zgodilo, kar pomeni, da ste nekomu drugemu vzeli čas, ki bi ga lahko
Virizkoristil.
slike: www.yonescat.com
bolje
Vemo, da se dandanes čedalje bolj
tolerira zamujanje, a vendar… Lahko pride dan, ko bo tista minuta ali
celo sekunda za vas pomenila celo
premoženje.

Vsi vemo, da lahko na razgovor ali sestanek zamudite iz opravičenih razlogov, a vendar … Če greste na daljšo pot, si vzemite časovno rezervo in raje čakajte vi kot pa,
da zamudite. Če veste, da boste zamudili—pokličite v naprej in se opravičite, da vas
ne bodo čakali. Iz kateregakoli razloga ste nekaj zamudili, opravičite se. Ne iščite
izgovorov, ampak se opravičite.
Znanje upravljanja s časom je dandanes v poslovnem svetu zelo zaželena kompetenca, zato je ne zanemarite.
In ne pozabite: »Čas je denar, ampak ni ga denarja, ki bi vrnil izgubljen čas .«

Rebeka Fakin, karierna svetovalka

Vir: http://digitalbloggers.org
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ZANIMIVOSTI

AKTUALNO

Ste se kdaj vprašali od kje izvira rek »čas je denar«? Samo frazo pripisujejo enemu
izmed »ustanovnih očetov«* ZDA, Benjaminu Franklinu, ki jo je leta 1748 zapisal v
svojem eseju »Nasvet mlademu trgovcu«. Sam koncept, da je čas denar, pa sega še
dlje v zgodovino, in sicer v leto 430 pred našim štetjem, ko je stari Grk Antifon rekel,
da je najdražje plačilo čas.

Dogodki Kariernega centra Univerze v Mariboru v mesecu maju:

 sreda, 3. maj 2017, ob 12:00, »Pot do popolnega LinkedIn profila« (Univerza v Mariboru, Dvorana Borisa Podrecce, Slomškov trg 15, Maribor);

*Izvirno: The Founding Fathers of the United States.

 četrtek, 4. maj 2017, ob 14:00, »Karierna tržnica - moja priložnost za povezovanje« (Univerza v Mariboru, Dvorana Južni stolp, Slomškov trg 15, Maribor);

NASVET MESECA

 petek, 5. maj 2017, ob 10:00, »Karierni dnevi 2017 - Predsednica Ustavnega sodišča RS o svojem delu« (Pravna fakulteta UM, Auditorium maximum, Mladinska
ulica 9, Maribor);

Preživite poletne mesece tako, da združite prijetno s koristnim in se udeležite npr.
letovanja otrok na Punatu v organizaciji Rdečega križa Slovenije, kjer boste na morju z otroki pridobili tudi delovne izkušnje. Ali pa pojdite kot prostovoljec z Društvom za otroke sveta v Gambijo in tam pridobite neprecenljive mednarodne izkušnje s poučevanjem otrok v angleščini.

 torek, 9. maj 2017, ob 9:00, »Pisanje CV-ja (Linkedin), ter pisanje prošenj za zaposlitev« (Fakulteta za turizem UM, Cesta prvih borcev 36, Brežice);
 sreda, 10. maj 2017, ob 11:00, »Karierni dnevi 2017 - Sodniško pripravništvo predstavitev in razbijanje mitov« (Pravna fakulteta UM, Auditorium maximum,
Mladinska ulica 9, Maribor);

Ne zamudite v naslednji številki:

 četrtek, 11. maj 2017, ob 8:00, »Predstavitev potencialnega delodajalca TURIZEM
BOHINJ« (Fakulteta za turizem UM, Cesta prvih borcev 36, Brežice);

Poletje je čas za oddih, pa tudi za razmislek o svoji karieri in možnem k
ariernem razvoju.

 četrtek, 11. maj 2017, ob 14:40, »S.O.S. Šola« (Pedagoška fakulteta UM, Predavalnica 0.100, Koroška 160, Maribor) …

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