Bernardin Group, Resorts & Hotels združuje celovito ponudbo za kakovostno preživljanje prostega časa ali
kongresne aktivnosti na slovenski obali.
obali Na prestižnih lokacijah v Portorožu, Izoli, Strunjanu in Piranu ponuja
hotele in apartmaje, wellness centre z izbranimi storitvami za naravno nego in dobro počutje, kongresne centre
in casinoje. Bernardin Group želi z bogato ponudbo in najkakovostnejšimi storitvami v vseh cenovnih razredih od
pet do dveh zvezdic izpolniti pričakovanja turističnih in poslovnih gostov ter prispevati k priljubljenosti slovenske
Istre in obale.

PRIDRUŽITE SE NAM na obisku v podjetju Hoteli
eli Bernardin
Univerza na Primorskem v sodelovanju z UIP Univerzitetnim razvojnim centrrom in inkubatorjem
Primorske organizira v okviru projekta UP Univerzitetni karierni center (UP UKC) neposredni obisk
podjetja Hoteli Bernardin d.d. za študente in brezposelne diplomante. Posamezen obisk študentov in
diplomantov v delovna okolja je zasnovan tako, da se študentom in diplomantom omogoči
podrobnejše spoznavanje z delovnimi procesi in načinom poslovanja v podjetju. Na dogodku bo
zagotovljena
na predstavitev delodajalca in spoznavanje njegovega delovnega procesa,
procesa dodatno bodo
lahko udeleženci
deleženci predstavnikom podjetja postavljali vprašanja. Prav tako je obisk podjetja idealna
priložnost za širitev lastne socialne mreže (kot vir pomembnih informacij
in
ob vključevanju
ključevanju na trg dela.
dela
Dogodek bo v sredo, 16. 4. 2014,
2014 s pričetkom ob 10.00 uri. Zborr udeležencev je pred Kongresnim
centrom Metropol, Portorož ob 9.30
9 uri. V nadaljevanju sledi natančnejši program poteka
pot
obiska:
Ura

Vsebina programa

9.30 h

Zbor udeležencev dogodka
do
pred Kongresnim centrom Metropol, skupen odhod

10.00 h
10.00 h – 12.00 h

Srečanje
je s predstavniki Hotelov Bernardin d.d.: direktorica Reljič Manuela,
Manuela vodja kadrovske
službe Maja Bonaca
Predstavitev podjetja, odprta vprašanja

12.00 h – 12.30 h

Odmor

12.30 h – 13.30 h

Ogled hotela

13.30 h – 14.30 h

Predstavitev programov in profilov diplomantov Univerze na Primorskem ter vsebin
kataloga vseživljenjskega učenja. Predstavitev delovanja UP Univerzitetnega kariernega
centra (M. Škrlj,
Škrlj UP) in dejavnosti UIP (A. Medved, UIP). Odprta vprašanja in diskusija.
diskusija

Prijave sprejemamo najkasneje do ponedeljka, 14. 4. 2014, na e-naslov: info@uip.si. Število
udeležencev je omejeno na 20. Načrtujte svojo karierno pot že danes in spoznajte potencialne
delodajalce!

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških
loveških virov 2007
2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških
loveških virov in
vseživljenjskega učenja«;
enja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkuren
konkurenčnost
nost in odzivnost visokega šolstva«.

