VABILO NA URADNE URE
KARIERNIH CENTROV UNIVERZE V LJUBLJANI
za študente Fakultete za šport

z namenom kariernega svetovanja in informiranja o naših storitvah
Datum: vsak prvi delovni torek v mesecu
Lokacija: FŠ, Gortanova 22, prostori CVUŠ-a
Trajanje: od 12.30 do 14.30
Karierni centri Univerze v Ljubljani vam nudimo sledeče brezplačne aktivnosti:
individualno in skupinsko karierno svetovanje (za izbiro študija, ob prehodu v zaposlitev, za pripravo
kariernega načrta, CV-ja in motivacijskega pisma ter poglobljeno individualno svetovanje z možnostjo
psihološkega testiranja),
brezplačne delavnice in druga izobraževanja za pridobivanje zaposlitvenih in drugih mehkih veščin za
učinkovit vstop na trg delovne sile,
dogodek Izzivi v tujini, kjer se boste spoznali z različnimi možnostmi pridobivanja veščin in izkušenj v
tujini,
izvedbo simulacije zaposlitvenega razgovora (s predhodno opravljenimi psihološkimi testi in povratno
informacijo o le-teh in povratno informacijo o simulaciji zaposlitvenega razgovora ter smernicami za
pripravo CV-ja in kariernega načrta),
predstavitve delodajalcev in zaposlitvenih možnostih v njihovih organizacijah,
študijski obiski v organizacije, kjer imate možnost spoznati realno delovno okolje,
informacije o študijskih programih UL, možnostih opravljanja študijske prakse, o prostih delovnih mestih
in študentskih delih ter o zaposlitvenih možnostih pri nas in v tujini.
Na obveščanje o dogodkih KC UL se prijavite na e-pošto: tina.kozic@uni-lj.si in v zadevo navedite
»PRIJAVA«. V sporočilu zapišite še svojo fakulteto in program na katerega ste vpisani ter letnik študija.
KONTAKTNI PODATKI
Karierna svetovalka:
za članice UL:
Pisarna:
Uradne ure:
Telefon:
Elektronska pošta:
Spletna stran:
Facebook:

mag. Tina Kozic, univ.dipl.soc
AG, AGRFT, ALUO, FA, FDV in FŠ
Fakulteta za družbene vede
po dogovoru oz. na FŠ vsak prvi delovni torek v mesecu od 12.30h do 14.30h
01 5805 359
tina.kozic@uni-lj.si
www.kc.uni-lj.si
Karierni centri UL

Veselimo se srečanja z vami.
Ekipa kariernih centrov UL

KARIERNI CENTER UNIVERZE V LJUBLJANI –
KOMPAS NA VAŠI KARIERNI POTI

Operacijo delno financira Evropska Unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru
operativnega programa razvoja človeških virov 2007 – 2013, razvojna prioriteta 3. »Razvoj človeških virov in
vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

