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» Š T A R T A J  K A R I E R O
Z A  Z E L E N I  I N  

D I G I T A L N I  P R E H O D «
 

Ljudje naj bi si želeli postavljati nove izzive, se učiti in nenehno rasti v kraju, kjer delajo.
Da bi jih opolnomočili, morajo organizacije preseči omejitve tradicionalnega

napredovanja in omogočiti zaposlenim širši nabor priložnosti v organizaciji. Karierna
pot naj omogoča zaposlenim, da raziskujejo in vizualizirajo več kariernih možnosti na
podlagi njihovega znanja, veščin, sposobnosti, interesov in kariernih ciljev ter potreb

organizacije. Ko ljudem omogočimo, da svobodno raziskujejo svoje priložnosti in
odkrivajo lastne potenciale, raste celotna organizacija.

 
Skozi napovedi zelene in digitalne transformacije trga dela je ljudem treba predstaviti,

da so v procesu sprememb najbolj pomembni in da je vseživljenjska karierna
orientacija tista, ki zaposlenim v podjetjih krepi njihov razvoj in delovno aktivnost.

 
Poseben poudarek pri njihovi rasti mora biti razumevanje novih oblik dela in prehoda
v zeleno energijo, saj nastajajo delovna mesta, ki jih še nekaj let nazaj nismo poznali.

Skupaj z neprestanim razvojem tehnologije in digitalizacijo je svet dela danes v
mnogočem zelo drugačen, zato zahteva veliko novih veščin.

26. september 2022
10. – 15. ure     

Hotel Maribor, 
Glavni trg 8, Maribor

DELODAJALCI, KADROVSKI STROKOVNJAKI, KARIERNI
SVETOVALCI IN ISKALCI ZAPOSLITVE TER ZAPOSLENI 

Vabljeni na dogodek, kjer bomo z vami iskali odgovore na vprašanje, kakšne
pristope in aktivnosti načrtovati, da se glede na napovedi zelene in digitalne

transformacije trga dela zagotavlja dostojna in fleksibilna prihodnost dela.

DOGODEK, KI GA NE SMETE ZAMUDITI. 



IZPOSTAVLJAMO
NEKATERE GOSTE:

Z nami bodo tudi izjemne slovenske
kadrovske strokovnjakinje in
strokovnjakinje na področju zelene
ekonomije: 
Ana Struna Bregar (CER), Kim Turk Mehes
(Deloitte), Anisa Faganelj (AMZS), Urška
Stanovnik (Optiweb), dr. Danijela Brečko
(Sofos), Maja Majstorović Hajduković,
Agile People Slovenia idr.

STROKOVNI PROGRAM DOGODKA

SPLETNA PRIJAVA
TUKAJ

Vabljeni, da se nam pridružite.
Udeležba je brezplačna. 

PROGRAM ZAKLJUČNE KONFERENCE
PROJEKTA ŠTARTAJ KARIERO S
POTENCIALOM! S SEJEMSKIM PROGRAMOM
PROJEKTA EDIGISTARS

Operacijo Štartaj kariero s potencialom!
financirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada.

Projekt eDigiStars je sofinanciran iz evropskih
sredstev (ESRR, IPA, ENI)
www.interreg-danube.eu/edigistars

9:30 - 10:00

REGISTRACIJA

Zaznani izzivi pri karierni orientaciji in rezultati
projekta Štartaj kariero s potencialom za 
 zaposlene, katerih zaposlitev je ogrožena.

Pravila prijave: 
iz posameznega podjetja/organizacije se
lahko prijavita do največ dve (2) osebi

10:00 - 10:15

Fundacija PRIZMA in gostje iz podjetja Impol 2000 d.d., HSE
d.o.o. in Aluminium Kety Emmi d.o.o.

10:45 - 11:45
Smernice načrtovanja vseživljenjske karierne
orientacije v luči zelene in digitalne transformacije.

KRATEK ODMOR            11:45 - 12:00 

12:00 - 13:00

Strateška vloga kadrovskega managementa pri
vseživljenjskem načrtovanju kariere zaposlenih 
glede na spremembe - dobre prakse in izzivi
delodajalcev pri kadrovanju (okrogla miza).

13:00 - 14:00
(Za)misel za vseživljenjsko karierno orientacijo
zaposlenih s priporočili ukrepov do 2027

 Delavnica z mag. Nastjo Mulej, trenerka de Bonovih (in
drugih) metod kreativnega ter kritičnega razmišljanja

Domači in mednarodni gostje

14:00 - 15:00 MREŽENJE IN POGOSTITEV S KOSILOM 

10:15 - 10:45

Uvodni pozdrav

Domači gostje

https://forms.gle/6BbtZgBYFXU3bv9D7
http://www.interreg-danube.eu/edigistars


Hitri zmenki so ena od možnosti spoznavanja
delodajalcev z iskalci zaposlitve. Gre za hiter
način, kako v čim krajšem času spoznati čim več
kandidatov. To so organizirana srečanja, kjer se
potencialni kadri spoznajo s predstavniki
podjetij. Gre za inovativno, hitro in kratko
povezovanje. V petminutnem srečanju oseba
predstavi svoj zaposlitveni profil, izkušnje,
prednosti in interes za delo, delodajalec pa
postavi kakšno vprašanje, poda povratno
informacijo o njihovem nastopu, predstavi svoje
potrebe po zaposlovanju ter se s kandidati lahko
tudi dogovori za dodatno srečanje oz.
predstavitev. 

Hitre zaposlitvene zmenke bodo vodili kadrovski
strokovnjaki iz različnih slovenskih podjetij.

SEJEMSKI PROGRAM ZA ISKALCE ZAPOSLITVE 50+

Hitri zaposlitveni zmenki z delodajalci

 Fundacija PRIZMA in Zavod RS za zaposlovanje, OS Maribor in Ptuj z gosti

Operacijo Štartaj kariero s potencialom! financirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada.

 
Projekt eDigiStars je sofinanciran iz evropskih sredstev (ESRR, IPA, ENI)

www.interreg-danube.eu/edigistars 

analiza pisne predstavitve (CV- ja,
spremnega pisma, vloge in ponudbe za
zaposlitev),
priprava na zaposlitveni razgovor,
ukrepi za spodbujanje zaposlovanja 50+,
spletni zaposlitveni portali in druge
informacije, ki so iskalcem zaposlitve lahko v
pomoč in podporo. 

Individualno karierno svetovanje za uspešnejši
vstop na trg dela:

10:00 - 13:00

Reševanje praktičnih izzivov:
za spoznavanje sebe, prepoznavanje močnih in
šibkih področij, znanj in ključnih kompetenc, ki
jih iščejo delodajalci.

13:00 - 14:00

Trendi na področju zaposlovanja oseb 50+;
Prednosti zaposlovanja oseb 50+;
Osebne izkušnje pri iskanju zaposlitve 50+;
Kako so lahko iskalci zaposlitve še bolj
konkurenčni in zanimivi na trgu dela?

Kariera po petdesetem - okrogla miza:

10:00 - 13:00

10:00 - 13:00

14:00 - 15:00 MREŽENJE IN POGOSTITEV S KOSILOM


