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KONTAKTIRAJTE NAS, ČE:
- želite najti zaposlitev, ki bo ustrezala vašim
sposobnostim in ambicijam,

Z našo pomočjo boste izbrali cilje, ki vas bodo
motivirali ter spoznali pot, kako te cilje doseči na
način, da boste v prihodnje lahko samostojno in
uspešno vodili svojo kariero.
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www.cri.si

- ste nezadovoljni s poklicem, ki ga opravljate, ali s
šolanjem, v katerega ste vključeni,

ISO 9001/ 2000 Q-224
ISO 14001/1996 E- 056

- se odločate za vpis v srednjo šolo ali na fakulteto,
pa ne veste, kaj bi bilo najboljše za vas,

KARIERNO
SVETOVANJE

- želite potrditev vaše odločitve ali usmeritve,
- vam je oziroma vam bo prenehalo delovno razmerje
in ne veste, kako naprej,
- če ugotavljate, da nimate dovolj informacij o trgu
dela ali možnostih izobraževanja,
- ne veste, kako napisati učinkovito prijavo,
- se ne uspete prepričljivo predstaviti delodajalcu na
razgovoru,
- imate tremo pred osebnim stikom z delodajalcem
oziroma na razgovoru,
- neuspešno iščete zaposlitev že nekaj časa in ne
veste, kaj počnete napačno.

Da boste lahko uspešno vodili svojo kariero, si
morate odgovoriti na naslednji dve vprašanji:
- Kam želim – kaj želim delati, kdo želim postati?
ter
- Kako postati izbrani kandidat – kako naj iščem
zaposlitev in kako naj prepričam delodajalca, da
sem sodelavec, ki me želi zaposliti?

CENA
Cena individualne obravnave: 30 EUR na uro
LOKACIJA:
CRI Celje, Ipavčeva 6, Celje
NAROČANJE in INFORMACIJE:
Za več informacij in naročanje lahko pokličete vsak
delovnik med 12. in 14. uro na telefonsko številko 03
4264 547 ali pišite na e-naslov irena.german@cri.si.

VODENJE KARIERE OD IZBIRE POKLICA DO ISKANJA
ZAPOSLITVE

»Kamorkoli greš, pojdi z vsem svojim srcem.«
(Konfucij)

V življenju se večkrat znajdemo v situaciji, ko
moramo razmisliti o svoji nadaljnji karierni poti. V
mladosti se prvič odločamo za poklic, ki bi ga želeli
opravljati. Pri tem marsikdo potrebuje pomoč,
pogosto je to informiranje, svetovanje in podpora,
kar mu omogoči, da lažje sprejme pravilno odločitev
in življenjsko usmeritev. S tem pa se naše vodenje
lastnih karier ne konča, temveč šele prične.
Na karierna razpotja naletimo še večkrat v življenju
iz različnih razlogov. Morda na delovnem mestu
nismo zadovoljni, ker ne ustreza našim interesom,
osebnosti, vrednotam ali ambicijam. Velikokrat nam
vse hitreje spreminjajoči se trg dela postavlja nove
zahteve, ki se jim moramo prilagoditi in se usmeriti
k novim priložnostim, da ne postanemo ali
ostanemo brez zaposlitve. Neredko pa je razlog, da
spremenimo karierno pot tudi pojav zdravstvenih
težav.
Neodvisno od razlogov, ki so nas pripeljali do
spoznanja, da je potrebno ali koristno razmisliti o
svoji karierni poti in jo prilagoditi ali spremeniti, pa
potrebujemo določene informacije, znanja in
spretnosti oziroma veščine, da bomo pri vodenju
lastne kariere učinkoviti in uspešni.

KAJ ZAJEMA KARIERNO SVETOVANJE?

Svetovanje je namenjeno tako mladim, ki se odločajo
za nadaljnje šolanje in poklic, kot tudi vsem
odraslim, ki si želijo preveriti ustreznost zastavljenih
poklicnih ciljev, si zastaviti nove, učinkovitejše cilje ali
izboljšati svoje veščine iskanja zaposlitve in vodenja
kariere, tako zaposlenim kot brezposelnim iskalcem
zaposlitve.
KAKO POTEKA?
Svetovanje poteka individualno, prilagojeno vašim
željam
in
potrebam.
V
primeru
večjega
povpraševanja je lahko tudi skupinsko.
Karierno svetovanje je storitev, kjer boste:
- oblikovali učinkovite - jasne, konkretne in realne
zaposlitvene ali karierne cilje,
- spoznali in raziskali različne dejavnike, ki so
pomembni pri odločanju za kariero, kot so vaša
osebnost, znanja in kompetence,
- spoznali značilnosti in delovanje trga dela ter
učinkovite strategije iskanja zaposlitve, prilagojene
današnji situaciji,
- spoznali učinkovite načine pisnega in osebnega
komuniciranja z delodajalci, bontona, besedne
komunikacije in govorice telesa,
- pripravili učinkovite dokumente, kot so prijava,
ponudba, življenjepis in druge, ki bodo vsebinsko in
oblikovno prilagojeni vaši individualni situaciji,
- izvedeli, kaj lahko pričakujete v sklopu selekcijskih
postopkov, spoznali delodajalčev vidik ter spoznali,
kako se pripraviti na te postopke,

Kariera se namreč ne zgodi kar tako, sama od sebe,
moramo jo aktivno ustvarjati, v kolikor želimo, da se
odvija v želeno smer.

KOMU JE NAMENJENO?

- spoznali, kako se pripraviti na različne oblike
zaposlitvenih razgovorov, kako narediti dober prvi vtis,
kako prepričljivo nastopiti ter kako odgovoriti na
različna možna vprašanja delodajalca.

KDO IZVAJA SVETOVANJE?
Svetovanje izvaja Irena German, po izobrazbi
univerzitetna diplomirana psihologinja z večletnimi
delovnimi izkušnjami s področja zaposlovanja,
zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, svetovalnega
dela ter karierne orientacije otrok, mladostnikov in
odraslih in različnih ranljivih skupin, s strokovnim
izpitom za zaposlene, ki opravljajo storitve
vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja
zaposlitve.

