
 
 

VABILO vašim dijakom in študentom za obisk 
Kariernega sejma MojeDelo.com – Maribor, 1. junij 2017 

 
Spoštovani, 
 

največji slovenski zaposlitveni portal MojeDelo.com že vrsto leto organizira največje karierne 
dogodke v Sloveniji – regionalne karierne sejme, na katerih želimo iskalcem zaposlitve 
omogočiti lažji neposreden dostop do delodajalcev v posameznih regijah in ovreči mit, da se 
večina zaposlovanja dogaja le v prestolnici. Sejmi so odlična priložnost za mlade, ki vstopajo na 
trg dela, da dobijo potrebne informacije o trgu dela, veščinah, ki jih bodo potrebovali, in 
usmeritve, s katerimi bodo dobili pomembno prednost pred konkurenco.  
 

Vabimo dijake in študente višjih letnikov, pa tudi vas, predstavnike šolstva, ki se zavedate, da ni 
nikoli prezgodaj za spoznavanje potreb trga dela. 
 

OBIŠČITE NAS 1. JUNIJA 2017, MED 10. IN 18. URO, V HOTELU CITY V 
MARIBORU. 

 

ZAKAJ BI BIL OBISK SEJMA KORISTEN ZA VAŠE DIJAKE/ŠTUDENTE? 
 

 

1.  Spoznavanje potencialnih delodajalcev 
Na sejmu bomo gostili več kot 30 podjetij, ki v tem trenutku iščejo nov kader. Obiskovalci se 
bodo lahko pogovorili s kadroviki, ki odločajo o zaposlovanju v teh podjetjih, jih spoznali kot 
delodajalce (kakšno delovno okolje in druge ugodnosti ponujajo kandidatom, kaj pričakujejo 
od njih in kaj poveča možnosti kandidata za zaposlitev v njihovem podjetju).  

 
 

 

2.  Karierno svetovanje 
Obiskovalcem bomo na sejmu omogočili pogovor s strokovnjakom, ki jim bo svetoval, kako 
nastopiti na trgu dela, kako pripraviti dokumente (življenjepis, spremno pismo), da nas 
delodajalec vidi kot ustreznega kandidata, in kateri so odločilni kriteriji, ki nam povečajo 
možnosti, da dobimo želeno zaposlitev.  

 

 

 

3. Karierna predavanja 
Zgodbe navdušujejo posameznike. Na sejmu bomo organizirali različna predavanja s 
področja iskanja zaposlitve, predstavitve poklicev in možnosti za zaposlovanje.  

 

 

 

4. Foto kotiček 
Življenjepis je prodajno gradivo iskalca zaposlitve. Vsak učinkovit življenjepis potrebuje 
dobro fotografijo kandidata, na podlagi katere si kadrovik bolje predstavlja, kakšna oseba se 
mu želi predstaviti. A fotografije v večini življenjepisov so vse prej kot primerne. Na sejmu 
omogočamo brezplačno portretno fotografiranje. 

 
 

 

5. Psihometrična testiranja 
Subjektivna presoja, instinkt in šesti čut včasih niso dovolj, da delodajalec sprejme tako 
pomembno odločitev, kot je zaposlitev novega kandidata. Obiskovalci sejma bodo lahko 
brezplačno opravili psihometrično testiranje in objektivneje spoznali svoje osebnostne 
lastnosti in sposobnosti. 

Sodelovanje na Kariernem sejmu MojeDelo.com v Mariboru so že 
potrdila večja podjetja: 
 
KÖNIG GmbH & Co KG 
LASERTEHNIK Marfin, d.o.o. 

Adecco PE Maribor 
Agencija M servis, Kadrovske storitve, d.o.o. 



 
 

M&R Automation 
Magna Steyr AG & Co KG 
EMA d.o.o. 
BOXMARK LEATHER d.o.o. 
Dorssen Mont d.d. 
ARMATURE d.o.o. 
Felix TOOLS GmbH 
odelo Slovenija d.o.o. 
SAFILO, proizvodnja očal, d.o.o. Ormož 
SERIOPLAST SL d.o.o. 
SSI SCHAEFER, logistični sistemi, d.o.o. 
Ritter & Stark GmbH 
STROJNA, d.o.o., Maribor 
Paloma d.d. 
UNIOR d.d. 
 
Bofrost*S d.o.o., podjetje za prodajo globoko 
zamrznjenih izdelkov 
Decathlon Ljubljana, trgovina s športno 
opremo, d.o.o. 
Kompas shop d.o.o. 
SPAR Slovenija trgovsko podjetje d.o.o. 
MConcepts GmbH 
 
Pessl Instruments GmbH 
Tatjana Gangl Selbständige RINGANA 
Partnerin 
TimeTac GmbH 
Zeta Biopharma GmbH 
 

FMG kadrovska agencija d.o.o. 
HTS Skupina d.o.o. 
I.K. Hofmann GmbH  
Kariera d.o.o. 
Manpower, d.o.o. 
MLS Personalbereitstellung 
PALFINGER d.o.o. 
Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. 
TRGOTUR, d.o.o. kadrovski outsourcing 
TRUMMER osebni servis d.o.o. 
POWERSERV d.o.o. 
PMMG Personalmanagement GmbH 
 
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Enota 
Maribor 
Center RS za poklicno izobraževanje – 
Nacionalni center Europass 
Pošta Slovenije d.o.o. 
 
GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana 
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. 
 
ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana 
Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor 
Štajerska gospodarska zbornica 
 
 

 
 

 



 
 

Poseben program za mlade 
 

#MOJEPRVODELO:  
Postanite most na trgu dela za mlade dijake/študente 
 
Cilj vsake šole je, da dijakom in študentom zaključnih letnikov omogoči dober in tekoč prehod na trg 
dela. Zaželeno je, da bi vsak takoj našel zaposlitev, kjer bi lahko uporabil svoje pridobljene veščine in 
znanja, vendar vselej ni tako. 
 

Pomagajte jim, da bodo ob zaključku šolanja dobro opremljeni za vstop na trg dela! 
 
Mladi se po koncu šolanja/študija znajdejo na trgu dela, kjer niso najbolj vešči, kaj jim ta ponuja, na koga 
se lahko obrnejo ali kakšne možnosti jim le-ta sploh ponuja. Na največjem zaposlitvenem portalu v 
Sloveniji, MojeDelo.com vemo, da so ena izmed najbolj ranljivih skupin na trgu dela, ki potrebuje pomoč. 
Zato vzpostavljamo projekt MojePrvoDelo.com, s katerim želimo: mladim iskalcem zaposlitve, ki prvič 
vstopajo na trg dela, predstaviti stanje ter potrebna znanja in veščine, ki jih potrebujejo za uspešen 
vstop.   
 

Na Kariernem sejmu MojeDelo.com bomo ob 12.20 organizirali 120-minutno posebno delavnico za 
mlade, z vsebino: 
 

1. Trg dela in jaz na njem  
2. Kako nastane delovno mesto  
3. Kdor išče, ta najde  

4. Od čakalca do iskalca  
5. Izzivi za kariero  
6. Sodobne oblike predstavitve 

 

 

Prijave na brezplačno delavnico zbiramo na Mojeprvodelo.com. 

Obiskovalci pa imajo tudi možnost, da brezplačno prenesejo brošuro #MojePrvoDelo 
 

 
POMAGAJTE NAM OPOLNOMOČITI MLADE 
Ker ste neposredno v stiku z mladimi, vas prosimo, da namestite plakate, ki jih pošiljamo, distribuirate 
letake in povabite dijake, da nas obiščejo. Za vašo šolo lahko organiziramo tudi brezplačen voden ogled, 
predstavitev sejma in skupinsko prijavo na delavnico. 
 

Več informacij lahko najdete na: 
- spletni stani kariernega sejma: kariernisejem.com 
- spletni strani za mlade: mojeprvodelo.com 

Za dodatna vprašanje se lahko obrnete na: 
- Maja Radišek, vodja projekta (maja.radisek@styria.com ali 01 513 57 14) 
- Klemen Petelin, asistent projekta (klemen.petelin@styria.com, ali 01 513 57 14) 

 

 
Uspešen zaključek šolskega leta vam želimo! 
        Ekipa MojeDelo.com 
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