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Izvedba: OOZ Kranj
Čas: 13:00, učilnica: MIC 511/512
Naslov: Delal bom to, kar me veseli in uspel bom!
Opis dogodka:
· spodbujanje sposobnosti mladih in njihovih ambicij,
· iskanje notranjih potencialov posameznika z namenom izbire pravega poklica, v
katerem so lahko uspešni in izpolnjeni,
· realna ocena osebnih sposobnosti in izbira poti (uspešnost v poslu),
· možnosti z vidika zaposlovanja.
Izvedba: e-Študentski Servis
Čas: 13:45, učilnica: MIC 511/512
Naslov: Kaj pa ti delaš?!
Opis dogodka:
· ti je težko vstati ob 7:00 in se odpraviti v šolo,
· odštevaš dneve do počitnic, ko boš lahko dolgo spal-a,
· ti je všeč, da ti ni treba za vsak evro prositi starše?
· Zbudi se ob 7:00 tudi med počitnicami, vsaj 14 dni in poskusi kako je, ko hodiš v
službo. Boš videl-a, da se da. Vsaka izkušnja šteje, dobra in slaba.
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Izvedba: Adecco H.R.d.o.o. – zaposlitvena agencija
Čas: 13:45, učilnica: 352
Naslov: Kako uspešno in hitro poiskati zaposlitev?
Opis dogodka:
· viri iskanja prostih delovnih mest,
· kaj so prijava, ponudba, motivacijsko pismo in življenjepis,
· primeri dobrih in slabih življenjepisov ter kratka delavnica: kako pripravim življenjepis
(delavnica),
· razgovor: zakaj je pomembna priprava na razgovor.

Izvedba: Zavod za zaposlovanje Kranj
Čas: 12:15, učilnica: MIC 511/512
Naslov: Danes za jutri
Opis dogodka:
· kako bom na trgu dela konkurenčen,
· pripomočki, ki mi lahko pomagajo na poti,
· trg dela (zaposlitvene možnosti, poklici prihodnosti).

MIC 511 / 512

Izvedba: Podjetje RC IKT, d.o.o. (Razvojni center za informacijske in komunikacijske
tehnologije)
Čas: 12:15, učilnica: 352
Naslov: Podjetnik – moj korak v prihodnost
Opis dogodka:
· predstavitev RC IKT tehnološkega parka, smart:up programi za mlade,
· pogovor s podjetniki (podjetje 3F S računalniški studio d.o.o.) o tem, zakaj so se
odločili za podjetniško pot, kakšni so bili njihovi izzivi, kaj je za njih pomembno, itd.
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KARIERNI DAN – TOREK, 2. 6. 2015
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Izvedba: Mestna občina Kranj
Čas: 16:00, učilnica: MIC 511/512
Naslov: Za razvoj Kranja
Opis dogodka: Kaj se že dogaja in kaj še načrtujemo
Izvedba: Fakultete in visoke šole
Čas: 16:20, učilnica: MIC 511/512
Naslov: Študiram naprej!
Opis dogodka:
Predstavitev možnosti prehajanja iz višješolskih programov na visokošolske strokovne in univerzitetne programe.
Sodelovale bodo naslednje izobraževalne ustanove:
· Visoka šola na Ptuju
· Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
· Fakulteta za organizacijske vede Kranj, UM
· Fakulteta za varnostne vede Ljubljana, UM
· Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled
· Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
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Izvedba: VSŠ ŠC Kranj
Čas: 18:00, učilnica: MIC 511/512
Naslov: Informativni dan za izredne študente, ki jih zanima študij na VSŠ ŠC Kranj
Opis dogodka:
predstavitev višješolskih študijskih programov, ki jih ponuja Višja strokovna šola Šolskega centra Kranj (mehatronika, informatika, elektroenergetika, ekonomist, organizator socialne
mreže, poslovni sekretar in varovanje)

18:30

Pripravila: Branka Balantič, univ. dipl. org.
Ravnateljica: mag. Lidija Grmek Zupanc

Direktor: Jože Drenovec, univ. dipl. org.

