
avtoprevoznik s tovornim vozilom, avtoklepar s karamboliranim vozilom, 
gasilec z gasilsko vajo, policisti z borilnimi veščinami, predstavitvijo poklicev 
forenzik in kriminalist, iskanjem prepovedanih drog s psičko in še in še…

PREDSTAVITVE POKLICEV z neposrednim prikazom dela

Festival izobraževanja 
in zaposlovanja

Celjski sejem, četrtek, 13. januar 2011

od 9.00 do 17.00 ure

Za mlade, za podjetne, za željne izobraževanja, 

za iskalce zaposlitve!

Brezplačna predavanja, predstavitve izobraževalnih ustanov, 

podjetij in poklicev, zaposlitvene priložnosti…

Celjski sejem, četrtek, 13. januar 2011
Največji karierni dogodek regije 2. FIZ prinaša:

» preko 30 razstavljavcev,
» več 10 konkretnih prikazov poklicev,
» multimedijsko točko,
» aktualne razprave o perspektivah zaposlovanja…

Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje 

Regionalna gospodarska zbornica Celje
Celjski sejem d.d.

Organizatorji:

www.ce-sejem.si

Zakaj ne smete 

zamuditi 

brezplačnega 

enodnevnega 

dogodka?

2. Festival izobraževanja in zaposlovanja

KER boste marketinškega specialista iz Lisac&Lisac lahko povprašali, 
kako postati dobra BLAGOVNA ZNAMKA

KER boste preverili nove priložnosti, ki jih prinaša SAMOZAPOSLITEV

KER boste z Business Success sestavili OSEBNI KARIERNI NAČRT

KER boste MANAGERJA LETA 2010 Zdravka Počivalška povprašali, 
kako si prislužiti tako pomembno priznanje stanovskih kolegov

KER boste od blizu spoznali več perspektivnih POKLICEV

KER boste preverili ZAPOSLITVENE PRILOŽNOSTI širše regije

Celjski sejem, četrtek, 13. januar 2011

pokrovitelji:

Dvorana E (razstava)

Galerija (predstavitve poklicev)

Sejna soba E1

Sejna soba E2

Celjanka

Mala kongresna dvorana

FIZ 2011 -Celjski sejem - načrt festivala

AT R I J

VHOD



SEJNA SOBA CELJANKA

09.30-11.00 Okrogla miza Živim od turizma – pridruži se!, gost manager leta 2010 in  
 direktor Term Olimia Zdravko Počivalšek,      
 Razvojna agencija Savinjske regije

13.00 Na poti novih priložnosti - samozaposlitev,       
 mag. Tatjana Štinek, Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje

14.00 Predstavitev Zakona o urejanju trga dela, Zavod RS za zaposlovanje

 Predstavitev spodbud ESS pri zaposlovanju in izobraževanju kadrov, 
 Zavod RS za zaposlovanje, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

 Predstavitev regijske štipendijske sheme,        
 mag. Barbara Mikuš Marzidovšek, Razvojna agencija Savinjske regije

 Nove oblike razvoja kompetenc, prenosa znanja in spodbujanja vseživljenjskega učenja   
 -  predstavitev projekta: Kompetenčni center za kadre v turizmu, Martina Trobiš, Racio razvoj

MALA KONGRESNA DVORANA

09.00 Otvoritev 2. Festivala izobraževanja in zaposlovanja

09.30-10.30 Učinkovito iskanje zaposlitve - zdaj!, mag. Selma Filipančič Jenko, Invel

11.00-12.30 Kako lahko tudi vi iz sebe naredite uveljavljeno in cenjeno blagovno znamko,  
 Blaž Lisac, Lisac&Lisac

13.00-14.00 Delavnica aktivnega pristopa k svetovalnemu procesu po Amundsonu,   
 Peter Gabor, Zavod RS za zaposlovanje

15.00-16.00 Učinkovito iskanje zaposlitve - zdaj!, mag. Selma Filipančič Jenko, Invel 

Informacije, ki jih ponuja dogajanje, pa bodo koristne tudi za vse,   

ki prvič stopajo na trg dela oz. iščejo zaposlitev, saj:

bodo vzpostavili stik s podjetji, ki iščejo nove sodelavce,

se pogovorili s kadrovskimi delavci, predali svoje CV-je in 

lahko neposredno preizkusili, kako vešči so zaposlitvenega razgovora.

Enodnevni izobraževalno-zaposlitveni dogodek bo 
učencem, dijakom, študentom in njihovim staršem ponudil 
informacije, ki so pomembne za: 

> poklicno in karierno odločitev o izobraževanju,

Dobro informirani se bodo lažje odločali o svoji poklicni poti!

> možnostih za zaposlitev in 

> različnih delovnih mestih. 

SEJNA SOBA E1

10.00-17.00 eSvetovanje - Ocenite svoje kompetence,      
 Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje

SEJNA SOBA E2

10.00-13.00 e-Borza dela, Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje

13.00-13.45 Osebni karierni načrt, Business Success

14.00-15.00 e-Borza dela, Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje

15.00-15.45 Osebni karierni načrt, Business Success

16.00-17.00 e-Borza dela, Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Celje

NE SPREGLEJTE

 MULTIMEDIJSKA TOČKA za brskanje po aktualnih spletnih    
 vsebinah in za predstavitve

11.30-12.00 Kemija je vsepovsod, prof. dr. Ivan Leban,      
 UL - Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

14.00-14.30 Podjetništvo in mladi ter predstavitev podjetniškega portala MIKROBIZ,   
 Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

     

   

     

Podjetništvo in mladi ter predstavitev podjetniškega portala MIKROBIZ,   
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

Program dogajanja


