Študent pozor! Ponujamo ti priložnost za pridobitev znanj na področju kreativnega
razmišljanja, coachinga, NLP praktike, Linkedina in izvedel boš tudi, kako se izogibati in
reševati konflikte z orodji SDI. Karierni centri UL za študente in študentke Univerze v
Ljubljani med 15. in 19. oktobrom 2018 organiziramo Zaposlitveni inkubator.
Pridi in poskrbeli bomo, da dobiš širino o pomembnih segmentih za kariero in življenje!
Vse delavnice so za študente brezplačne!
Delavnica

Zakaj je
»Linkedin«
MUST?

Vsebina in predavatelj
Zakaj se uporablja Linkedin? Komu je
namenjen? Zakaj deldoajalci pravijo, da
je danes prisotnost na Linkedinu
»MUST«?
Izvajalka: Tanja Potočnik Mesarić,
karierna svetovalka na BF.

Coaching za
dobre
rezultate

Coaching ni le še ena modna muha, ki je
"must have" in hashtag za instagram.
Coaching je orodje za odkrivanje,
ozaveščanje in izkoriščanje lastnih
potencialov, razumevanje okolice in
predvsem raziskovanje sebe. Si dovolite
odkriti svoje najboljše lastnosti, pa tudi
ozavestiti kak strah in se z njim soočiti?

Prijava

Lokacija in
termin
FDV, P 26

TUKAJ
15. 10. 2018 ob
10:00 do 12:00

FDV, P 15
TUKAJ 16. 10. 2018 ob
14:00 do 16:00

Izvajalka: Živa Praprotnik, predana
HRovka z dolgoletnimi izkušnjami na
vseh področjih HRa in licencirana
coachinja, z nenehno težnjo po novem,
raziskovanju in pozitivi.

Že imaš
»pravi« CV?

Kako napisati motivacijsko pismo in CV,
ki bosta prepričala delodajalca? Katere
so najpogostejše napake pri pisanju CVFDV, P 15
a in zakaj ga ne smem kopirati?
Zakonitosti dobrega CV-a in inovativne
TUKAJ 16. 10. 2018 ob
oblike predstavitve.
10:00 do 12:00
Izvajalka: Tina Kozic Kolšek, karierna
svetovalka in HRovka z večletnimi
izkušnjami na različnih področjih HRa.

Si želite reševati probleme brez stresa?
Želite izvedeti več o čuječnosti? Želite
širiti zavest in dajati ideje?

Kreativno
razmišljanje v
praksi

Na delavnici se boste spoznali s
kreativnostjo in tehnikami kreativnega
razmišljanja: organizacijska kultura
kreativnosti in inovativnosti, pregled
tehnik ustvarjalnega razmišljanja (od
Disneya, de Bona do sodobnih
metodologij igrifikacij) ter tehnike
vodenja kreativnih sestankov.

FDV, P 18
TUKAJ

17. 10. 2018 ob
10:00 do 12:00

Izvajalec: Žiga Novak, je strokovnjak za
uporabo metodo igre za motivacijo in
izobraževanje, voditelj strokovnih
delavnic na področju razvoja ekip in
posameznikov, trener kreativnega
razmišljanja, moderator in podjetnik,
ustanovitelj skupine Orehov gaj.

Izogibanje in
reševanje
konflikov s
SDI orodji

Zakaj pride do konfliktov? Kako jih
prepoznati konflikte? Kako se jim lahko
izognemo? Seznanili se bomo s svetovno
priznanim profiliranjem SDI, ki vam bo
omogočilo, da bolje spoznate sebe in
svoje kolege ter to znanje uporabite za
boljše razumevanje, medsebojno
sodelovanje in izogibanje ter
razreševanje konfliktov.

EF!

TUKAJ

17. 10. 2018 ob
9:00 do 16:00

Izvajalka: Lidija Baloh ima večletne
izkušnje s področja izobraževanj,
osebnega, profesionalnega in učnega
razvoja.
Pridi na ekskluzivno delavnico, kjer boš
Prispevek(-i) k skozi različne oblike dela (reševanje
prepoznavanju psiholoških vprašalnikov, delo v
skupinah, evalvacija, povratna
notranjih
informacija, samostojno delo ipd.)
potencialov za
spoznaval, kako dobro se poznaš, kje so
rast
tvoji še skriti potenciali, kako jih lahko
osebnostne
razviješ, kakšne so tvoje primerjalne
moči
kvalitete …
Izvajalki: Neža Hlebanja in Sabina
Žnidaršič Žagar, karierni svetovalki za

FF!, P Rimljanka
R1C
TUKAJ
18. 10. 2018 ob
9:30 do 17:00

FF (Neža) ter akademije, PEF, PF, FSD
in TEOF (Sabina).

Ne skrivaj se
pred
delodajalcem –
pripravi se!

Kako se pripravim na razgovor? Kakšna
vprašanja me lahko doletijo in kako
odgovorim nanje? Kaj naredim po
razgovoru? Izvedeli boste vse v teoriji in
praksi.

FDV, P12
TUKAJ

Izvajalki: Tina Kozic Kolšek in gostja
Maja Rojšek (vodja kadrovske službe v
Medis d. o. o.)
NLP (nevrolingvistično programiranje) je
sistem, ki vam pomaga, da se lažje ne
samo prilagajate, ampak tudi vplivate na
svoje okolje. Ponudi vam tehnike s
pomočjo katerih vplivate na svoj način
razmišljanja, počutja in vedenja.

Uvod v trening
NLP Praktik

FDV, P12
TUKAJ

Izvajalca: Mojca Žirovnik Bocelli, ICC
Business Coach, NLP Trener, avtorica
petih priročnikov poslovne komunikacije.
Matteo Bocelli, Licenčni trener NLP,
Business Coach in Modeller (NLPUUCSC).

18. 10. 2018 ob
10:00 do 12:00

18. 10. 2018 ob
14:00 do 16:00

