Projekt Večgeneracijski center Goriške sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz
sredstev Evropskega socialnega sklada.

Moja kariera ‐ moj izziv: Delavnice učenja kariernih veščin
November posvečamo krepitvi kariernih veščin. V sklopu štirih delavnic bomo spoznavali kompetence in znanja,
ki so pomembne pri iskanju zaposlitve. Delavnice so namenjene tistim, ki želijo postati sodoben iskalec
zaposlitve in se tako naučiti novih pristopov do delodajalcev.
Kdaj in kje? Vsako soboto v novembru (od 11. novembra naprej) in prvo soboto v decembru od 10.00 do 13.00 v
Mladinskem centru Idrija.
Zakaj bi se udeležil/a delavnic?
 boljše poznavanje samega sebe, svojih sposobnosti in lastnosti
 izkušnja uporabe psiholoških testov
 profesionalna fotografija za CV ali LinkedIn profil
 pomoč pri pisanju CV, motivacijskega pisma in izdelave LinkedIn profila
 izkušnja razgovora za službo
 izdelava kariernega načrta
 kvalitetna izvajalka delavnic
 prijeten ambient, v katerem bodo delavnice potekale
 delavnice so brezplačne
 na delavnice ste vabljeni pol ure prej (9.30) na sproščeno druženje in brezplačno kavo
Prijave in vprašanja: Prijavo za celoten sklop ali le eno delavnico oddate na naslov info@mcidrija.si. Na
omenjenem elektronskem naslovu smo na voljo tudi za vprašanja.
Izvajalka: Tjaša Pervanja je po poklicu psihologinja, ki jo najbolj zanima preučevanje posameznikov v poslovnem
svetu. Svojo kariero je začela v kadrovski agenciji, nadaljevala pa v Hidrii v HR na področju razvoja in
izobraževanja, kjer je še vedno zaposlena. Zase pravi, da najraje dela z ljudi in v njih odkriva njihove potenciale,
zato je tudi pripravila sklop delavnic preko katerih bi tudi vam pomagala pri iskanju vaših potencialov!
Podrobnejši potek sklopa delavnic
11.11: Na prvi delavnici pridobivanja kariernih veščin se bomo spoznali s kariernim usmerjanjem in spoznali
nove pristope pri iskanju zaposlitve. Na začetku pa bomo spoznavali tudi sebe in svoje kompetenc preko
nekaterih psiholoških testov.
18.11: Na drugi delavnici se bomo posvetili oblikovanju CV‐ja in motivacijskega pisma. Poleg tega bomo za vas
pripravili tudi profesionalno fotografiranje za še boljše fotografije na CV‐ju in LinkedIn‐u.
25.11: Na tretjem srečanju si bomo oblikovali LinkedIn profil, se pripravili na razgovor za službo in preko priprav
osvojili tudi nekaj tehnik javnega nastopanja.
2.12: Na zaključni delavnici bomo že dovolj pripravljeni, da se bomo lahko preizkusili na simulaciji razgovora s
kadrovikom. Za konec pa si bomo postavili SMART cilje na področju razvoja kariere in si izdelali karierni načrt, ki
nam bo v pomoč za doseganje kariernih ciljev.

V upanju, da se na delavnicah srečamo, vas lepo pozdravljamo,
ekipa Mladinskega centra Idrija

