Motivacijska delavnica s kadrovskimi strokovnjaki za uspešen začetek študija in
pravočasno izgradnjo karierne poti

Spoštovani študenti!
Karierni center Evropske pravne fakultete vas dne 12.10.2017, ob 16:00h vabi na brezplačno
karierno delavnico, na kateri boste izvedeli koristne nasvete za oblikovanje vaše študijske in
karierne poti.
Z vami bosta svoje znanje in izkušnje delili:
 ga. TAMARA GUZELJ, avtorica priročnika »Kako do
službe?« ter izkušena svetovalka s področja karierne
orientacije,


ga. MAJA BUZETI, Vodja kadrovske službe za Slovenijo v
podjetju KMAG d.o.o.

KRATEK OPIS DOGODKA:
Kadrovski strokovnjakinji bosta preko interaktivne motivacijske delavnice z vami delili koristne
napotke, kako uspešno premagovati študijske ovire in začeti pravočasno načrtovati karierno
pot. Pridružena gostja dogodka, ga. Maja Buzeti, Vodja kadrovske službe za Slovenijo v podjetju
KMAG d.o.o. bo študentom predstavila, kaj delodajalci pričakujejo od novo zaposlenih, posebej
od pripravnikov, študentov in mladih na sploh.

Delavnica bo potekala dne 12.10.2017, v prostorih Evropske pravne fakultete,
Cankarjevo nabrežje 11, 1000 Ljubljana, Predavalnica P2, od 16:00 do
predvidoma 18:00h.

Potrebna je predhodna prijava na karierni.center@evro-pf.si do
vključno 10.10.2017.
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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KAJ DELODAJALEC PRIČAKUJE OD MENE?
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Delavnica za študente

V Partner Consulting d.o.o. izobraževanja s področja poslovnega
bontona vodi Tamara Guzelj. Diplomirala je iz mednarodnih odnosov na
Fakulteti za družbene vede z diplomsko nalogo Diplomatski protokol.
Kasneje je pridobila magisterij iz ekonomskih znanosti na Ekonomski
fakulteti v Ljubljani. O bontonu in poslovnem bontonu se je dodatno
izobraževala na svetovno priznani The Protocol School of Palm Beach pri
mentorici, vodilni strokovnjakinji na področju poslovnega bontona, Jacqueline Whitmore, pri
kateri je tudi diplomirala. Tamara že dvajset let aktivno deluje v poslovnem svetu, najprej je
delala kot svetovalka v mednarodnem podjetju Deloitte & Touche, nato kot vodja kadrovske
službe pri Si.mobilu. Od leta 2004 naprej pa deluje kot neodvisna svetovalka na področju
poslovnega bontona in protokola ter ravnanja s človeškimi viri. Je avtorica knjižne uspešnice
»Kako do službe« ter predava tematike s področja karierne orientacije na številnih slovenskih
fakultetah, univerzah, kakor tudi v Kariernih centrih. Tamara verjame in strankam pomaga pri
izgradnji dobrih in trdnih poslovnih odnosov na osnovi medsebojnega spoštovanja in
zaupanja.
Gost iz prakse:
Ga. Maja Buzeti, vodja kadrovske službe za Slovenijo v podjetju KMAG d.o.o.
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