KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI
vabimo na dogodek

POVEZUJEMO SE!
KARIERNI CENTRI UNIVERZE V LJUBLJANI
KOMPAS NA VAŠI KARIERNI POTI

KDAJ
19. 4. 2017
ob 14.30 do 18.00

KJE
Fakulteta za upravo UL,
Gosarjeva 5

PRIJAVE
do 12. 4. 2017 na e-naslov
sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si.

Povežite se s podjetji četrte industrijske revolucije in se jim predstavite na hitrih
zmenkih!
Povezovali se boste s podjetji, ki vstopajo v prihodnost in delujejo v pogojih četrte industrijske revolucije, ki
že intenzivno spreminja trg dela in vpliva na vsa področja v družbi. Slišali boste njihove predstavitve, spoznali
njihov pogled na spremembe in navezovali stike za sodelovanje v prihodnje. Nasveti iz prve roke bodo dvignili
vašo samozavest in pripravljenost na prehod na trg dela.
Povezovali se boste s podjetji: Špica International, Chipolo, RLS, Smartis, Lemur Legal, Receipt Bank,
Go4Panda, Četrta pot in drugimi …
PROGRAM
14.00–14.30
14.30–15.15

15.15–15.55
16.00–17.10
17.15–18.00

Registracija
Predstavitev teme Četrta industrijska revolucija
 Tadej Jevševar, Chipolo, in Tone Stanovnik, Špica Internacional
 dr. Peter Merc, Lemur Legal
Kratke predstavitve podjetij – prednosti in pričakovanja glede novih mladih sodelavcev
Hitri zmenki med študenti in izbranimi podjetji: za vsak razgovor je na voljo 7 minut
Skupna evalvacija dogodka, izmenjava mnenj in izkušenj; razprava.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
V primeru premajhnega števila prijavljenih si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka.
S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih na profilu ter za druge potrebe
promocije Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

PRIJAVA
Na dogodek se lahko prijavijo študenti, diplomanti, magistrski študenti, doktorski študenti.
IZBERITE
Želim se udeležiti dogodka BREZ
Želim se udeležiti dogodka in
sodelovanja na hitrih zmenkih
SODELOVATI na hitrih zmenkih s podjetji
ROK ZA PRIJAVO
Prijave sprejemamo do 12. 4. 2017 na mail: sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si.
Pri prijavi na e-naslov dodajte podatek o
članici UL (fakulteta/akademija) in
študijskem programu, v katerega ste
vpisani.
Število mest za sodelujoče ni omejeno,
vendar je pomembno zaradi boljše
organizacije dogodka.

Ob prijavi na hitre zmenke napišite: HITRI
ZMENKI in navedite:
- študijski program in članico
(fakulteta/akademija),
- katera štiri podjetja vas najbolj zanimajo oz. s
katerimi podjetji bi se želeli srečati na hitrih
zmenkih.
Vsi sodelujoči na hitrih zmenkih boste vključeni
v pripravljalno delavnico, ki bo (predvidoma)
potekala 13. 4. 2017, popoldne.
Število sodelujočih na hitrih zmenkih s
podjetji je omejeno, zato bodo štele najhitrejše
prijave. Dokončen izbor sodelujočih bomo
opravili v Kariernem centru in bo usklajen tako
s pričakovanji podjetij kot študentov.

SODELUJOČA PODJETJA

.

Soorganizator dogodka

Dodatne informacije: Sabina Žnidaršič Žagar, sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si.
Želite biti obveščen/a?
Prijavite se na naše novičke, pišite na kc@uni-lj.si!

Spletna stran: www.kc.uni-lj.si
Facebook: Karierni centri UL

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
V primeru premajhnega števila prijavljenih si pridržujemo pravico do odpovedi dogodka.
S prijavo na dogodek dovoljujete fotografiranje in snemanje ter objave na socialnih omrežjih na profilu ter za druge potrebe
promocije Kariernih centrov Univerze v Ljubljani.

