Karierni center Evropske pravne fakultete vas dne 16.1.2017, ob 13:00h vabi na brezplačno
karierno delavnico za podiplomske študente, 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, vas bo popeljala skozi
sledeče sklope:








aktivni ponudnik svojih znanj,
prepoznavanje lastnih potencialov in kariernih interesov,
optimizacija dela in časa za učinkovit študij in uspešno karierno,
vodstvene in organizacijske kompetence pravnikov,
triki za uspešno premagovanje stresa in ovir,
pogajalske veščine in učinkovita neverbalna kominikacija,
medgeneracijsko povezovanje za uspeh pri delu in študiju.

Trg dela:
 priložnosti slovenskega in evropskega trga dela,
 portali za iskanje službe doma in v EU,
 delo v javnem sektorju,
 sodobni načini predstavitev in simulacija poslovne predstavitve.
Karierna testiranja:
 Test 1: Ocena lastnega podjetniškega duha
 Test 2: Samoocenjevalni test o miselni naravnanosti (poklicno področje)
Delavnica bo potekala 16.1.2017, v prostorih Evropske pravne fakultete, Cankarjevo nabrežje
11, 1000 Ljubljana, od 13:00 do 17:00.

Vstop je prost!

Več informacij o predavateljici najdete na: www.evro-pf.si

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 šolajočo se
mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.
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Spoštovani!
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