
Zgani se in „razturaj„ s prodorno 

poslovno predstavitvijo, ki bo 

sogovorniku povesila čeljust, tebi 

pa na široko odprla vrata! 

Evropska pravna fakulteta, 20.5.2015

mag. Maja Novak



Naj dvigne roko tisti, 
ki meni, da je danes 

težko priti do zaposlitve? 



Naj dvigne roko tisti, 
ki je pripravljen narediti 
vse za to, da mu uspe! 



Kaj je naš današnji cilj?

Kako vzbuditi 
lakoto po dodatnih 
informacijah o tebi? 



KAKŠEN JE NAŠ DANAŠNJI             ?

Skušali se bomo opogumiti, da 

stopimo ven IZ CONE UDOBJA ter se 

izstrelimo V CONO NEUDOBJA. Kako 

lahko to storiš?

• Odgovori na 4 ključna vprašanja.

• Razmišljaj v kontekstu „What's In 

it For Me?“. 

• Bodi izviren, unikaten. Bodi to, kar 

si.

• (P)ostani proaktiven!



Kratka vaja za „šiljenje“ 

tvoje poslovne vizije (2 minuti)

Na list papirja napiši:

Kaj si želiš postati oz. kaj si si želel postati kot otrok?

Pri razmišljanju se ne omejuj s tem, kakšne so razmere na 

trgu danes in kaj imaš v tem hipu na voljo. 

Zapiši, kaj je tisto, v čemer bi v okviru 

svojega dela užival, če zate ta hip ne bi 

bilo nikakršnih omejitev.



Tvoja 
cona 

udobja

Tukaj se zgodi 

„čudež“ –
uresničitev tvoje 

sanjske vizije





Kaj je tisto VEČ, kar moraš narediti, da 
izpolniš svoje potenciale?  

Si pripravljen preteči dodatni kilometer 

več kot tvoji tekmeci?



Moja zgodba – vse prej kot enostavna!

Od pošiljanja ponudb „na slepo“ do „stopanja v čevlje“ prejemnika.

www.majanovak.com



Svet se je precej spremenil…

Doba kmetijstva -

kmetje

Industrijska doba –

delavci 

Informacijska doba 

– lastniki informacij

Doba konceptov –

ustvarjalci 

Uspešni so tisti, ki so izumili nove koncepte in modele delovanja ter 

poslovanja, nove načine služenja denarja (npr. Facebook).



Napovedi za prihodnost…

• Raziskave ter napovedi kažejo, da bo odstotek 

t.i. »projektnih zaposlenih« zrasel na več kot 

50 %. 

• Pričakuje se, da bodo predstavniki naslednje 

generacije delavcev v svoji karieri zamenjali 

najmanj 10 delodajalcev (ter najmanj 3

dejavnosti) do svojega 40. leta starosti.

• Eno od dejstev: 50 % znanja, ki ga dobiš v 

prvem letniku faksa, je do 3. letnika zastarelo. 



Top 10 področij za 

uspešnega delavca 

21. stoletja
Vodstvene 

sposobnosti

Sodelovanje

Prilagodljivost

Inovativnost

Kritično mišljenje

Zbiranje, sintetiziranje, 

analiziranje informacij

Podjetništvo

Produktivnost in 

odgovornost

Globalno 

državljanstvo



Kakšna je rešitev?



4 ključna vprašanja

Koga 

nagovarjam?



1. Kdo sem in kaj obvladam? 



2. Kakšen je moj cilj? 



3. Koga nagovarjam?



4. Kakšna je moja 

dodana vrednost? 

Osredotoči se na težave, ki jih lahko potencialnemu 
delodajalcu rešiš in kako konkretno lahko to narediš.

Po čem se razlikuješ od svoje konkurence (na primer ostalih 
študentov, ki študirajo enako)? 

Kaj je tisto več, kar lahko dobijo/pričakujejo od tebe?

Zaradi česa si zanje nepogrešljiv(a)?

Če imaš možnost, dodaj informacijo ali statistiko, ki kaže na 
tvojo dodano vrednost.

Vprašaj se, kaj je tisto, po čemer želiš, da se te 
poslušalec zapomni. Zaradi česa se mu boš vtisnil v spomin? 
S kakšno izjavo oz. informacijo?  



Vaja (4 minute)

Premisli in na list papirja zapiši odgovore na spodaj 

zastavljena vprašanja:

1. Kdo si ter kakšna so tvoja formalno in neformalno 

pridobljena znanja?

2. Kje se želiš zaposliti oz. za koga želiš delati?

3. Katero težavo/e znotraj podjetja, v katerem bi rad 

delal(a), lahko rešiš? Kateri del nalog lahko 

prevzameš? 

4. Kakšen dokaz imaš, da si kompetenten/na za tako 

vrsto dela? 

5. Kaj si v zvezi s tem že počel(a) oz. kje lahko te izkušnje 

pridobiš?

6. Kaj je tisto, zaradi česar se lahko potencialnemu 

delodajalcu vtisneš v spomin?

7. Kaj je tisto, po čemer se razlikuješ od tvojih kolegov, 

ki bi prav tako radi delali v tem podjetju?



Razmišljaj v kontekstu akronima 

„WIFM“ – What is in for me!  

Ni 

pomembno, 

kdo si!

Pomembno 

je, kaj lahko 

narediš 

zame!



ZAKAJ / KDAJ NIHČE NE BERE TVOJIH E-MAILOV ALI 

ODGOVARJA NA TVOJE TELEFONSKE KLICE?



Delodajalca zanimata 2 stvari: 

1. kako lahko pomagaš rešiti PROBLEM, KI GA NOČE ali 

2. kako mu lahko pomagaš do REŠITVE, KI JE NIMA

ZAČNI TU                      NE ZAČNI TU

Bodoči šef +  njegova težava        Tvoja rešitev = tvoja zaposlitev



• Tvojemu bodočemu šefu JE VSEENO: 

zate, za tvoje želje, tvoje potrebe. 

• Tvojemu bodočemu šefu NI VSEENO:

zase, za svoje sanje, za svoje cilje oz. cilje 

podjetja, v katerem je zaposlen.

Pomagaj URESNIČEVATI CILJE 

TVOJEGA POTENCIALNEGA 

DELODAJALCA in nikoli ne boš

postopal/-a pred ZRZS-jem.



Pred iskanjem zaposlitve 

vklopi svojo detektivsko žilico

Obiščeš spletno stran podjetja, v katerem bi želel delati.

Prebereš vse, kar je o omenjenem podjetju objavljeno na 

spletnih straneh (vključno z objavami na družbenem 

omrežju).

Preveriš, katere osebe so zaposlene v podjetju. Podatke o 

teh osebah poiščeš na spletu.

Preveriš, ali katero od oseb, ki je zaposlena v podjetju 

poznaš.

Pozanimaš se pri znancih in prijateljih, ali kdo pozna kakšno 

osebo, ki je zaposlena v tem podjetju.

Iskanje potencialnega 

delodajalca

Iskanje potencialne 

stranke v poslu



Vaja (igra vlog): kakšno je tvoje 

„zdravilo“ za delodajalčeve težave?

Navodila:

1 prostovoljec. Jaz v vlogi delodajalca, študent v vlogi ponudnika 

dela.

Dogovoriva se, za katero delovno mesto kandidira ponudnik dela. 

Ponudnik ima nalogo, da delodajalca prepriča s predlogom glede 

rešitve ene od težav znotraj podjetja. Delodajalca skušaj prepričati, 

katero od težav jim lahko pomagaš rešiti.

Upoštevaj vsa svoja formalno in neformalno pridobljena znanja. Ne 

omejuj se z idejami. Bodi izviren. Pri tem se zabavaj.



Zakaj te (še) niso poklicali ali ti odpisali?

1. Utapljajo se v izbiri.

2. Utapljajo se v količini 

informacij.

3. Razmisli, ali tvoja 

predstavitev vzbudi zanimanje.

4. Razmisli, ali je tvoja predstavitev zanje relevantna?



1. Na vsako razpisano delovno mesto se v povprečju prijavi 

okrog 500 kandidatov. 

2. Po čem se kandidati med sabo razlikujejo? 

3. Potencialni delodajalec je v stiski, ker ne ve, 

kdo je prava izbira ter ali prava izbira sploh  obstaja. 

Utapljajo se v izbiri



Utapljajo se v količini informacij 

• Današnja dnevna količina informacij = količini 

informacij, ki jih je v vsem življenju prejel človek 

v pradavnini.

• Večina tistega, kar nas obdaja, je „spam“.

• Prejemnik vašega sporočila se vedno sprašuje, 

ZAKAJ naj bi se na vašem sporočilu zadržal 

še naslednjih 5 sekund, ZAKAJ bi odprl 

vaše e-sporočilo, ZAKAJ bi vaše 

sporočilo prebral do konca, ZAKAJ,….

V resnici nihče ne čaka na vaš e-mail  

oziroma vaš klic.



Zakaj naj bi ti bodoči 

šef prisluhnil?

Imaš kaj izkušenj oz.

kaj boš naredil, da 

izkušnje čim prej 

pridobiš?

Kakšna je tvoja 

dodana vrednost?

Kako mi boš pomagal, 

da prodam VEČ, 

BOLJE in HITREJE?

Ali se lahko nate 

zanesem in kako 

lahko to dokažeš? 

Kako meriš kakovost 

svojega dela?



Kaj v resnici zanima tvojega bodočega šefa? 



KRATKA VAJA ZA ŠILJENJE 

TVOJE POSLOVNE VIZIJE 

Obrni se k sosedu in odgovori:

KDO JE TVOJ POTENCIALNI DELODAJALEC? 

(kdo bo prejemnik tvoje ponudbe oziroma potencialni   delodajalec. 
Poskušaj si zamisliti, kje bi lahko delal.) KOGA NAGOVARJAM

KAJ ŽELIŠ POTENCIALNEMU DELODAJALCU SPOROČITI? (vsebina 
tvojega sporočila)? NA KAKŠEN NAČIN LAHKO POMAGAM?

ZAKAJ MU ŽELIŠ TO SPOROČITI (kaj želiš s sporočilom doseči)? 

ZAKAJ BO NJIHOVO POSLOVANJE PO SODELOVANJU Z MANO 

USPEŠNEJŠE? 

Primer: Odgovornim za kadre v marketinški agenciji XY (KOMU) želim 
sporočiti, da jim lahko s pomočjo vsebinskega marketinga (KAJ) 
pomagam povečati prodajo XY izdelkov (ZAKAJ). 



Bodi unikaten! Bodi to, kar si!



Zakaj je pomembno, da si unikaten?



Zakaj pričakujemo veliko od 

„digitalnih domorodcev“? 

 Ker si pripadnik generacije Y (posamezniki 
rojeni v letih 1982 – 1994) in izviraš iz najbolj 
izobražene generacije vseh časov.

 Ker ti je v zibelko položena informacijska 
tehnologija – odraščal si z internetom, 
računalniškimi igrami, MTV-jem, mobilnimi 
telefoni, MP3, MP4 predvajalnikom, pametnimi 
mobilnimi napravami, elektronsko pošto, 
spletnimi klepetalnicami, forumi, blogi, 
elektronsko glasbo,…

 Ker si ustvarjalen, tehnološko pismen, 
prilagodljiv, učljiv in odprt do drugačnih.

 Ker si aktiven uporabnik socialnih mrež in 
podobnih portalov. 



Kratka vaja z metodo viharjenje možganov

Na voljo imaš 1 minuto časa. V 
tem času na list papirja zapiši 
čim več idej, na kakšen način bi 
se lahko učinkovito predstavil 
potencialnemu delodajalcu. 
Zapiši prav vse, kar ti pade na 
pamet. Pri pisanju se ne omejuj. 
Več idej kot zapišeš v 
predvidenem času, bolje je. 



5 korakov, 

do učinkovite predstavitve



1. stopi v čevlje 

sogovornika!



Kdo je oseba, ki bo prebrala tvojo ponudbo 

ali odgovorila na tvoj telefonski klic?

• Kako razmišlja?

• Česa si želi?

• Kaj jo bremeni?

• Kakšne navade ima?

• Kakšne so njene 
motivacije, 

potrebe in želje?

Analiziraj kulturo podjetja 
(vrednote, navade),…



2. PREDEN KARKOLI REČEŠ, ALI NAPIŠEŠ, 

SI ZASTAVI VPRAŠANJE: „JA, IN?“

TVOJ BODOČI DELODAJALEC KUPUJE KORISTI, 

KI JIH BO IMEL OD TEBE IN NE TVOJIH LASTNOSTI

Primeri 1:

S strateškim video marketingom Imam veliko izkušenj.

Ja, in?

S strateškim video marketingom sem številnim  podjetjem in 

posameznikom pomagala, da izstopijo iz množice sebi podobnih 

ter se na trgu profilirajo na način, da prodajo več 

in bolje. 

Primer 2: 

Sem zelo zanesljiva.

Ja, in?

Ko se s stranko dogovorim za posel, ga izpeljem v 

dogovorjenem roku, pri čemer si prizadevam, da 

presežem pričakovanja.



3. BODI IZVIREN IN UNIKATEN. 

BODI TO, KAR SI!

 Danes je izbire na vseh področjih več kot kadarkoli.

 Nas čas je izjemno omejen. Posledično smo netolerantni do „spama“ 

(vsega, kar za nas nima uporabne vrednosti ali pa je ne prepoznamo v 

prvih 3 sekundah). 

 Ljudje vse bolj cenimo pristnost in izvirnost. Ljudje smo naveličani 

vsiljivega, nečloveškega marketinga.



4. razmisli, kako povedati največ z najmanj besedami

 Pomembna je zgoščenost informacij – koliko največ lahko poveš z 

najmanj besedami. 

 Informacije o sebi zreduciraj na najbolj pomembne (podatke o sebi 

prevedi v jezik prejemnika). 

 Katere besede uporabiš, da pritegneš pozornost? Kako oblikuješ 

naslove? 

Izvirna predstavitev iskalca zaposlitve
Izvirna predstavitev iskalca zaposlitve


„To je ena sama teorija! 

Kako pa to deluje v praksi?“

Leto 2000:                                    Leto 2015:

Življenjepis



Zakaj je inovativen osebni video profil 

najboljše promocijsko sredstvo 21. 

stoletja?  

Statistike kažejo, da je video predstavitev kar 

štirikrat učinkovitejša od ostalih načinov predstavitve. 

Video je medij, ki ima boljšo zmožnost prepričevanja kakor slika, 

besedilo ali zvočni posnetek. 

Video nudi večjo možnost vzbuditve pozornosti, zanimanja in 

akcije s strani ponudnika dela. 

Video posnetek je mogoče takoj viralno razširiti  po vsem svetu 

(več posameznikov kot posnetek vidi, večja je verjetnost, da pade 

na plodna tla). 



Video ponudba? Zakaj pa ne?

Unikatna ponudba za delo

https://www.youtube.com/watch?v=Q6zNPwuwK2E


Kaj pa če ne maram pred kamero govoriti?

Učinkovita video predstavitev

https://www.youtube.com/watch?v=SHY3Etcag4w


Unikatno 

oblikovana 

ponudba?



Zakaj unikatna 

predstavitev?  



Zakaj verjamem v 

TVOJ USPEH?  



Če je uspelo meni, ni razloga, 

da ne bi uspelo tudi tebi! 



Dogodki, ki so v letu 2014 radikalno 

spremenili mojo poslovno pot

Januar  

Marec



Dvakratna zmaga na razpisu INA3 2014

Maj 2014



Ustanovitev podjetja 

„Akademija za inovativni marketing“

September 2014



Sem šele na začetku in že s težavo 

dohajam naročila strank



Kaj se je pokazalo v praksi? 

…da inovativna, prodorna oziroma unikatna poslovna 

predstavitev dejansko učinkuje.

KLIKNI za ogled primera videa s fotografijami

https://www.youtube.com/watch?v=fmw7wOpvyrw


Začarani krog neuspeha

Strah

Neaktivnost

Neuspeh

Izgovori



Kje lahko začneš danes?  

Začni se zavedati, da je iskanje 
poslovnih priložnosti prodaja!

Ponudnik dela = ena od potencialnih
strank

Iskalec = prodajalec

Iskanje = 24 urna zaposlitev 

Učinkovit iskalec zaposlitve natančno 

preuči ponudnika dela in mu ponudi 

tisto, kar potrebuje. 

Iskalec rešuje delodajalčev PROBLEM.

„Kot podjetnica sem v vlogi nenehnega iskanja zaposlitve.“ 

Maja Novak



Pred sestavo ponudbe ne pozabi 

odgovoriti na 4 temeljna vprašanja: 



Kakšna je moja poslovna pot?



Lahko bi izbrala tudi tako…



…in šele na „smrtni postelji“ ugotovila, da 

nisem izkoristila svojih potencialov!



Kakšno pot boš 

izbral/-a ti? 



Domača naloga

Razmisli, ali so se tvoje otroške 

sanje o tem, kaj boš postal/-a, ko 

boš velik/-a do danes resnično 

spremenile? 

Kdo oziroma kaj te omejuje, da ne 

bi izpolnil/-a svojih sanj? 

Na list papirja zapiši, kaj bi bilo, če 

bi sanjal/-a in živel/-a velike sanje! 

Moje otroške sanje davnega leta…



Za vsa dodatna vprašanja me najdeš na 

naslovu: maja.novak@odobreno.si

oziroma na spletni strani 

www.majanovak.com

mailto:maja.novak@odobreno.si
http://www.majanovak.com/


Zbiramo prijave za 
„Boot camp“ trening za brezposelne, 

ki bo potekal preko spleta. 

Prijave sprejemamo na naslovu:

maja.novak@odobreno.si 

Pridruži se nam in postani „hudo“ zaposlen!

www.majanovak.com

Ker verjamem vate in v tvoj uspeh! 

http://www.majanovak.com/

