VABILO NA DELAVNICO
Karierni center UP, v sodelovanju z UP Fakulteto za turistične študije, v okviru dogodka
Dnevi humanistike, organizira delavnico:

1. PREDSTAVI SVOJE POSLANSTVO - KAKO SE PREDSTAVIM
DELODAJALCEM? PRIPRAVA CV IN SPREMNEGA PISMA
Čeprav vem kaj želim v življenju početi, imam težave pri temu, kako naj to predstavim
drugim. Kako naj na kratko povem kdo sem in kaj si želim v življenju početi (elevator pitch)?
Kako se predstaviti v določeni situaciji (CV oz. karierna vizitka)? Kako razmišljajo
delodajalci? Odgovore na ta in druga vprašanja bomo skupaj podali na delavnici Predstavi
svoje poslanstvo.
Ob pomoči kariernega svetovalca, ki vam bo predstavil smernice za pripravo življenjepisa
(CV), motivacijskega in zahvalnega spremnega pisma ter drugih učinkovitih načinov
predstavljanja delodajalcem (video, splet), se boste v drugem delu delavnice tudi praktično
preizkusili v samopredstavitvi v različnih situacijah in z različnimi nameni. Predvsem se boste
posvetili razliki med prijavo in ponudbo na delovna mesta ter različnim vrstam in oblikam
življenjepisov (funkcijski, akademski, ciljani CV ipd.). Skozi sklepno diskusijo boste dokončno
spoznali kako inovativno in avtentično predstaviti sebe, svoje potenciale in življenjsko
poslanstvo.
TRAJANJE: 90 minut
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PRIJAVA: kariernicenter@upr.si
PRIJAVE JE OBVEZNA!
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost;
prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja,
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih
kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh
izobraževalnega sistema.

