
 

»Priložnosti se ne zgodijo, ampak jih ustvarimo.«  
Chris Grosser 

 

#MojePrvoDelo:  
Postanite most na trgu dela za 
mlade diplomante 
 

 
Cilj vsake fakultete je, da študentom zaključnih letnikom omogoči dober in tekoč prehod na trg dela.  
Zaželeno je, da bi vsak študent takoj našel zaposlitev, kjer bi lahko uporabil svoje pridobljene veščine in  
znanja, vendar vselej ni tako. 

 

Pomagajte jim, da bodo ob zaključku študija dobro opremljeni  
za vstop na trg dela! 
 
Študenti se po koncu 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 študenti 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.   
 
FAZE PROJEKTA (APRIL – JUNIJ 2017) 

 

 
    

Vzpostavitev online 
platforme za študente, ki 
vključuje brezplačen 
priročnik o sodobnem trgu 
dela. 

 

Povabilo in najava 
dogodkov preko kanalov 
na fakultetah, kariernih 
centrih in študentskih 
društvih. 

Izvedba predavanj 
#MojePrvoDelo.com na 
fakultetah in Kariernih 
sejmih MojeDelo.com 

Študent je pripravljen in 
opremljen z informacijami 
o trgu dela. 



 

»Oseba, ki se nikoli ni zmotila, ni nikoli poskusila česa novega.« 
Albert Einstein 

 
 
 
 

Po udeležbi na predavanju in s prejetim priročnikom bodo udeleženci opremljeni z vsemi 
ključnimi znanji in informacijami, ki jih potrebujejo za uspešen samostojen vstop na trg dela in 
začetek uspešne kariere. Vsebine in znanja, predstavljena na predavanju, bodo udeležencem na 
voljo tudi v obliki e-priročnika.  
 

 
 

 

VSEBINE PREDAVANJ IN ONLINE BROŠURE 

 

Sodobni trg dela in proces nastanka 
delovnega mesta 
A. Kako se današnji trg dela razlikuje od 

nekdanjega? 
B. Kdo je delodajalec in kako ga prepričati? 
C. Kje so prosta delovna mesta 
D. Kako nastane delovno mesto? 
E. Zaposlitveni miti 

 

 

Aktivno iskanje zaposlitve, ključne pasti in 
priložnosti 
A. Iskanje zaposlitve: si “iskalec” ali “čakalec”? 
B. Najpogostejše napake iskalcev zaposlitve 
C. Prijava in življenjepis - pot do razgovora 
D. Priprava & izvedba razgovora za zaposlitev 
E. Kaj še lahko storim, da bo moje iskanje 

uspešno? 
 

Kaj lahko delam in ali res nimam izkušenj? 
A. Kaj hočem delati vs. kaj lahko delam? 
B. Kakšne so moje realne možnosti? 
C. Kako uporabiti dosedanje izkušnje 
D. Idealno delo zame 
 

Moderne metode iskanja zaposlitve 
A. Z uporabo družbenih omrežij 
B. Videointervjuji in razgovori na daljavo 
C. Priporočila, posredniki in psihološka preverjanja 
 

 
 

VSE AKTIVNOSTI ZA ŠTUDENTE SO BREZPLAČNE 
 

Vse aktivnosti v okviru projekta #MojePrvoDelo bodo za mlade diplomante  
popolnoma brezplačne – naš cilj je, da izjemno ranljivo skupino na trgu dela  
pripravimo na iskanje zaposlitve in s tem omogočimo študentom,  
da se podjetjem predstavijo kot zaposljivi, dobri kandidati. 
 

 
POTRJENE IZVEDBE DELAVNIC #MOJEPRVODELO 
 

Predavanje 
#MojePrvoDelo 
Nova Gorica  

Predavanje  
#MojePrvoDelo,  
Ljubljana 

Predavanje 
#MojePrvoDelo 
Ljubljana 

Predavanje  
#MojePrvoDelo,  
Maribor 

Predavanje 
#MojePrvoDelo 
Ljubljana 

 



 

»Največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj dobil,  
temveč tisto, kar bo postal.«  
John Ruskin 

 
 
 

POTREBUJEMO VAŠO POMOČ 
 

Fakultete in karierni centri imate najboljši dostop do vaših študentov. Pomagajte nam jih 
motivirati, da jih bomo s skupnimi močmi privabili na dogodek in opremili z več kot potrebnimi 
znanji. Ker vemo, da je naše delo že optimizirano, bomo za pripravo gradiv poskrbeli mi, vas pa 
prosimo, da nam jih pomagate distribuirati v ciljne skupine. 
 

Kako lahko sodelujete? 
 

1. Namestitev plakatov  
V okviru projekta bomo pripravili plakate formata B2. Vabimo vas, da jih namestite na najbolj frekventna 
mesta na vaši fakulteti, kariernem centru ali društvu. 
 

2. Distribucija letakov 
Pripravili bomo letake A5 s privlačnimi vsebinami, na katerih bodo izpostavljene prednosti takšne 
delavnice. Prosimo, da jih distribuirate na vaši fakulteti, kariernem centru ali društvu. 
 

3. Obveščanje preko intraneta, baz študentov in adrem 
Pripravili bomo celoten komunikacijski načrt in vsebine, ki bodo študente vabile, da obiščejo spletno 
platformo, shranijo brošuro in obiščejo dogodek. Poslali vam bomo novičke, najave in spletne pasice. 
 

4. Obveščanje preko socialnih omrežij 
Pripravili bomo spletne pasice in najave dogodka s kreativami za socialna omrežja. 
 
 

Pomagajte nam postaviti most med študijem in kariero s projektom MojePrvoDelo.com.  
Vaše sodelovanje je popolnoma brezplačno, želimo le, da novico o tem projektu  
čim bolj intenzivno predstavite ciljni skupini. 
 

Prvi fazi projekta bo v 2. polovici leta 2017 sledila razširitev in vzpostavitev vsesplošnega slovenskega projekta za študente. Bodite zraven! 
 

 
Za sodelovanje se obrnite za svetovalce MojeDelo.com: 
 

Tina Marc, tina.marc@mojedelo.com, 041 233 331 
Iztok Komovec, iztok.komovec@mojedelo.com, 051 349 779 
 
 

 
IZVAJALEC PROJEKTA 
MojeDelo.com je največji slovenski zaposlitveni portal, kjer se dnevno objavi več kot 100 
delovnih mest uglednih in dobro stoječih slovenskih in tujih podjetij. Na portalu najdete vse 
relevantne informacije o prostih delovnih mestih in napotke za karierni razvoj. Ponudnikom del 
je omogočen učinkovit kanal za komuniciranje s trgom dela, karierno usmerjenim iskalcem pa 
številna orodja in storitve za karierni razvoj in iskanje zaposlitve. Za neposreden stik med 
delodajalci in iskalci zaposlitve skrbimo že več kot 13 let. MojeDelo.com je blagovna znamka 
podjetja Styria digital marketplaces, d.o.o. 
 
Gorazd Prah je predavatelj, karierni svetovalec, zaposlitveni trener in dolgoletni sodelavec 
MojeDelo.com. Soavtor zaposlitvenega priročnika “Kako uspešno iskati zaposlitev?” in razvijalec 
programov za spodbujanje podjetnosti in zaposljivosti.  
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