»NAČRTOVANJE KARIERNE POTI
ter
IZGRADNJA KARIERNIH KOMPETENC ŽE V ČASU ŠTUDIJA«
Spoštovani študenti!
Karierni center Evropske pravne fakultete vas dne 28.11.2016, ob 15:00h vabi na brezplačno 4urno karierno delavnico, na kateri boste izvedeli pomembne informacije za oblikovanje vaše
študijske in karierne poti. Ga. NIVES FORTUNAT ŠIRCELJ, univ. dipl. psih., izkušena svetovalka s
področja karierne orientacije iz Zavoda ZAPOSLISE, vam bo podala odgovore na vprašanja, kot
so:














Kako aktivno načrtovati kariero?
kako se uspešno predstaviti delodajalcu po metodi Kawasaki?
Kje se skrivajo priložnosti zaposlovanja?
Katere kompetence nam pomagajo, da sprejemamo prave odločitve?
Zakaj je poznavanje razvoja SLO in EU nujno pri iskanju zaposlitve?
Katera so perspektivna področja zaposlovanja za študente Prava ter Prava in
managementa nepremičnin?
Katere so prednosti zavedanja osebnostnih lastnosti pri ugotavljanju osebnih
potencialov?
Katere so organizacijske kompetence in zakaj so pomembne?
Kaj pomeni »sistemi optimizacije dela in časa«?
Kako izboljšati vaše retoričnih sposobnosti?
Kako izboljšati vodstvene kompetence, ki so nujne za zasedbo zahtevnega delovnega
mesta?
Kaj je neverbalna komunikacija in zakaj je pomembna?
Kateri so dejavniki premagovanja stresa in ovir?

Potekala bodo tudi osebna KARIERNA TESTIRANJA, in sicer:
 Ocena lastnega podjetniškega duha (samoocena in prepoznavanje lastnih kompetenc)
 Samoocenjevalni test o miselni naravnanosti (naravnanost v posamezno poklicno
področje)
Delavnica bo potekala dne 28.11.2016, v prostorih Evropske pravne fakultete, Cankarjevo
nabrežje 11, 1000 Ljubljana, predavalnica P3, od 15:00 do 19:00.

Potrebna je predhodna prijava na karierni.center@evro-pf.si.
Vstop je prost!

S prijavo na dogodek dovolujete fotografiranje, snemanje ter objavo gradiva na spletu in socialnih omrežjih za potrebe promocije
storitev KC. 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 šolajoč o se
mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
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Delavnica za študente
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Vabilo na

O predavateljici:

Reference: Agencija POTI, Verlah Dashöfer, GZS, Spirit, Javni Zavod Cene Štupar, Ljudska
univerza Kranj, Glotta Nova, FUDŠ Nova Gorica, sejem Informativa, Raiffeisen Informatic,
Talum Kidričevo, SG Automative, Salus, Telekom Slovenije, Sparkasse, UNIOR, BSH, Zavod RS
za varstvo narave, Kovinoplastika Lož, Stroka Produkt, Eti Izlake, Petrol, Krka NM, Birografika
Bori, Sumida Slovenija, AMZS, Holding Slovenske elektrarne, Odelo Slovenija, Iskra
Mehanizmi, Kapitalska družba, DRIA upravljanje investicij, Mapro, Cestel, Intermatik, Arhiv
Slovenije, Zavarovalnica Triglav, Tosama Domžale, Elektro Primorska, Semenarna Ljubljana,
Telekom, Alpina, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije in veliko drugih.
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V času študija psihologije se je usmerila v področje marketinga in
odnosov z javnostmi. Prav smer študija jo je »zapeljala« v kadrovske
vode. Kot odgovorna za kadrovsko, pravno in splošno področje, je
delovala v različnih panogah, z do 1700 zaposlenimi (Semenarna
Ljubljana, Alpina, Steklarna Rogaška). V vlogi delodajalca je kot član
GZS-ja, Trgovinske zbornice, Združenja delodajalcev sodelovala pri
spreminjanju razne delovnopravne zakonodaje, spreminjanju
poklicnih standardov. Bila je predsednica komisije za izobraževanje
pri Združenju za tekstilno in usnjarsko dejavnost, ter članica pri Združenju za trgovinsko
dejavnost. Je član Društva za kadrovsko dejavnost in Združenja nadzornikov Slovenije. Zadnjih
pet let je bila zaposlena na Javnem skladu RS za razvoj kadrov in štipendije kot svetovalka na
programu Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, pri pisanju razpisnih pogojev in
ocenjevanju vlog. Piše, svetuje in predava iz področja razvoja kadrov in delovnopravnega
področja, pisanja internih aktov in pravilnikov, plačnih sistemov in sodobnih načinov vodenja,
nagrajevanja in motiviranja, kako pridobivati EU sredstva. Vsebine predavanj so namenjene
vodstvu in zaposlenim v podjetjih. Delavnice vodi tudi za potrebe dijakov, študentov,
brezposelnih).
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Nives Fortunat Šircelj, univ. dipl. psih., Zavod ZAPOSLISE
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