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Spoštovani, 

 

Ko smo si lani v Manager klubu Ptuj postavili za eno od prioritetnih nalog povezovanje regionalnih 

delodajalcev s potencialnimi zaposlenimi, in sicer kot odgovor zaostrenemu trgu dela ter organizirali 

1. zaposlitveni sejem MKP, pod sloganom »DOBRO SLUŽBO NAJDETE TUDI DOMA«, smo naredili prvi 

korak k izvajanju strateškega načrta ustvarjanja dolgoročnega ravnovesja med ponudbo in 

povpraševanjem na lokalnem trgu dela. Kljub temu, da se neravnovesje pri nekaterih poklicih in 

delovnih mestih izboljšuje pa je še vedno veliko takih, kjer je ponudba recej manjša od povpraševanja. 

Zaradi dobrega odziva na lanski dogodek, in nadaljevanja naše vizije na področju zaposlovanja v 

lokalnem in regionalnem okolju, smo odločeni, da dogodek postane tradicionalen. 

Bolj kot kadarkoli verjamemo, da »DOBRO SLUŽBO NAJDETE TUDI DOMA« in to sporočilo želimo 

prenašati naprej med dijake in študente, ter ostale iskalce nove, prve ali pa boljše zaposlitve v širše 

okolju. Zato 29.3. in 30.3. 2023 organiziramo 2. zaposlitveni sejem MKP, ki bo potekal na lokaciji ŠC 

Ptuj. Letos bo dogodek trajal 2 dni, nadgradili pa smo ga z vabljenim  strokovnim predavanjem na temo 

zaposlovanja mladih in dobrega počutja na delovnem mestu in s hekatonom za študente.  S kratkimi  

pet minutnimi pitchi želimo mladim talentom  

• predstaviti aktualno stanje na trgu dela in možne zaposlitve v bližini doma, 

• približati znanja in veščine, ki jih potrebujemo v sedanjih in bodočih delovnih procesih, 

• vzpostaviti osebni stik z bodočimi delojemalci i se dogovoriti tudi za počitniško prakso.  

 

Partnerstvo v dogodku so potrdile številne izobraževalne inštitucije in zavodi iz lokalnega okolja, zelo 

pa bomo veseli potrditve partnerstva z vašo izobraževalno ustanovo in s tem širitve sodelovanje izven 

Ptujske regije. Zato vas prosimo za oglaševanje dogodka na vaših socialnih in off-line omrežjih ter 

umestitve dogodka v koledar vaših šolskih aktivnosti 2023/24.  

Ker verjamem, da je lahko lokalni zaposlitvenem sejmu odličen karierni preskok za delojemalce in ob 

enem tudi dobra poslovna priložnost za vse zaposlovalce v regiji,  vas iskreno vabim, da se nam 

pridružite in skupaj z nami soustvarite tradicionalni dogodek za boljšo prihodnost in hitrejši razvoj 

regije. 

 

Miha Senčar, 

predsednik Manager kluba Ptuj 
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URNIK DOGODKA 

 

Sreda, 29. marec 2023 
  
 8.30 -  8.50   Otvoritev Kariernega sejma 
 8.50 - 14.00  Organiziran obisk šol in hitre predstavitve podjetij 
15.00 -17.00  Hekaton 
17.00 -18.00  Predavanje dr. Maje Fesel Kamenik - BEEPING Institute - Novodobni HR 
18.00 -20.00  Druženje s pogostitvijo 
  
 
Četrtek, 30. marec 2023 
  
8.50-14.00    Organiziran obisk šol in hitre predstavitve podjetij 
14.00-15.0     Zaključek 
 

 

 

 

 


