
 

Karierijada je dogodek projekta NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih.  

 

»Projekt NEKSTEP Korak naprej za mlade v manj dinamičnih okoljih sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega 

mehanizma v višini 368.026 EUR. Namen projekta je mladim v regiji olajšati prehod med izobraževanjem in zaposlitvijo, ne 

glede na to, na kateri ravni zaključijo formalno izobraževanje.« 

  

Spoznajte svoje bodoče zaposlene na dogodku Karierijada  
 

Bi si želeli spoznati mlad, potencialen kader in uporabiti inovativnost mladih za rešitev 

izzivov v svojem podjetju? 

Vabimo vas, da se nam pridružite na pomladnem karierno obarvanem enodnevnem 

dogodku, Karierijadi, ki bo v četrtek, 9. marca 2023. Dogodek je namenjen predvsem 

spoznavanju podjetnikov z mladimi v sproščenem okolju. Verjamemo, da lahko oboji spletete 

vezi, ki se vam bodo v prihodnosti obrestovale. Udeležite se lahko samo posameznih delov 

Karierijade ali pa ostanete v naši družbi celo dopoldne. 

 

Vse, ki bi vas sodelovanje zanimalo, vabimo, da si v nadaljevanju preberete več o 

aktivnostih dogodka. 

 

KARIERNI ZMENKI 

Karierni zmenki omogočajo dijakom in študentom, da se še pred zaključkom šolanja 

spoznajo z možnimi delodajalci in se preizkusijo v razgovorih za službo. Vsak dijak oz. 

študent bo imel možnost 10 minut govoriti z vami. Na koncu kariernih zmenkov boste v 

skupni diskusiji strnili misli in mladim svetovali, kako biti na razgovorih še bolj uspešni in 

prepričljivi. V preteklosti smo zelo uspešno izvedli že več kariernih zmenkov (npr. s podjetji 

Luka Koper d.d., KZ Agraria Koper, z.o.o., Spar Slovenija d.o.o., Lipro d.o.o.). Delodajalci so 

na zmenkih spoznali kar nekaj potencialnih kandidatov za študentska dela in zaposlitev. 

Razgovori so seveda popolnoma nezavezujoči, saj je to samo možnost, ki jo ponudimo 

udeležencem, da se preizkusijo v vlogi iskalca zaposlitve.  

  

HEKATON  

Hekatoni postajajo vse bolj priljubljen način spoznavanja podjetji z mladimi, zato smo ga 

vključili tudi v naš dogodek. Izvedli ga bomo že pred Karierijado. Podjetja vabimo, da 

dijakom oz. študentom namenite izziv. Običajno je to težava ali naloga, za katero potrebujete 

rešitev v svojem podjetju. Lahko gre za zanimiv zapis na spletu (blog, novica, predstavitev 

produkta/storitve), video predstavitev (vašega podjetja, storitve oz. izdelka) ali pa nekaj 

povsem zabavnega, kot je načrt za končni izlet oz. team building. Izzivi so lahko tudi 

drugačni, podali smo samo nekaj predlogov. Zmagovalca hekatona bomo razglasili na 

Karierijadi. Določite izziv in dovolite mladim, da s svojimi inovativnimi idejami osvežijo vaše 

podjetje. 

 

BREZPLAČNA DELAVNICA ZA PODJETNIKE 

Na koncu dogodka bomo v zahvalo za vse delodajalce in študente organizirali brezplačno 

delavnico na temo marketinga, ki jo bo vodil izkušen strokovnjak.  

 

Vse zainteresirane lepo vabimo, da do 31. decembra kontaktirate Kristino Debernardi Mesec 

na kristina.debernardi@lu-koper.si ali 05 612 80 16. 

 

Poskusite nekaj drugačnega. Verjamemo, da se vam bo obrestovalo.  

mailto:kristina.debernardi@lu-koper.si

