Oglejte si e-novice na spletu

Dogodki

Novice

Prosta delovna mesta

Karierni centri Univerze v Ljubljani obveščamo študentke in študente
UL ALUO, UL AGRFT, UL AG,
UL PF, UL TEOF, UL FSD, UL PEF
Spoštovane kolegice in kolegi,
ti »drugačni« časi, v katerih smo se znašli, prinašajo precej novih izzivov in sprememb. V
Kariernih centrih Univerze v Ljubljani smo se zato prilagodili in naše storitve opravljamo na
daljavo. Tudi v tem času se bomo posebej potrudila in za vas organizirali izobraževalne
delavnice in predavanja na različne teme, seveda preko različnih ne-osebnih on-line medijev,
npr. zoom, MS Teams… Vse informacije najdete na naši spletni strani KC UL: https://kc.unilj.si/domov.html
Zato vas vabim, v kolikor bi želeli:
- (pre)izkušnje z on–line razgovorom,
- svetovanje glede CV ali motivacijskega pisma,
- postaviti kakšno vprašanje glede trenutnih razmer na trgu dela,
- imeti individualno svetovanje
- ali se pogovoriti na ostale teme, ki so povezane z vašo karierno potjo ali študijem,
da mi pišete na moj e-naslov sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si ali me pokličete na št 030 641640, da se dogovorimo za stik preko e-pošte, telefona, Messengerja, MS Teams … ali kako
drugače na daljavo.
Lep pozdrav in ostanite zdravi!
Sabina, vaša karierna svetovalka

Karierni centri Univerze v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
Tel: 01 2418 732
E-naslov: kc@uni-lj.si
Spletna stran: www.kc.uni-lj.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. KC UL ima zgolj
vlogo informatorja o prostih delovnih mestih, predstavitvah zaposlitvenih možnosti oz. poklicev pri delodajalcih.
KC UL nima koncesije za opravljanje dejavnosti posredovanja delovne sile in tako ne prevzema odgovornosti,
ki bi izhajala iz prijave na delovno mesto, selekcijskega postopka oz. morebitne sklenitve delovnega razmerja.
To sporočilo ste prejeli, ker: a) ste se na spletni strani Kariernih centrov Univerze v Ljubljani ali na katerem od
naših dogodkov vpisali na seznam prejemnikov elektronskih obvestil ali/in b) ste ob vpisu v tekoče študijsko leto
podali soglasje, da lahko Univerza v Ljubljani uporablja vaš elektronski naslov za namene kariernega oziroma
študijskega svetovanja. Vaše osebne podatke obravnavamo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Splošna
uredba o varstvu podatkov) in drugo veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Če želite
spremeniti svoje nastavitve, kliknite na POVEZAVO.
V primeru, da ne želite več prejemati obvestil Kariernih centrov Univerze v Ljubljani, se lahko odjavite s klikom
na ODJAVA.
Seznanjen/a sem, da preklic moje privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve, ki sem jo
podal/a pred njenim preklicem. Seznanjen/a sem, da moje osebne podatke Univerza v Ljubljani (Karierni centri
UL) preneha obdelovati in izbriše z dnem preklica soglasja oz. konec študijskega leta, v katerem je bilo soglasje
podano.

