
   

Zavod Nefiks - Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana 

 

VABILO 

Zavoda Nefiks v Zaposlitveni klub za mlade Maribor 
 

Si želiš, da bi delodajalec med množico življenjepisov izbral prav tvojega? 

Si želiš delati, kar te res veseli? 

Si želiš pozitivno izstopati na razgovoru? 

Si želiš dobiti svojo sanjsko službo? 

 

Če je tvoj odgovor DA, potem ne zamudi priložnosti za izboljšanje tvoje zaposljivosti z vključitvijo v 

Zaposlitveni klub za mlade Maribor. Prijave že sprejemamo, več informacija pa najdeš na 

talentiran.si. 

 

Ker so se zaposlitveni klubi izkazali za zelo dobrodošlo in potrebno orodje pri iskanju zaposlitve med 

mladimi, bomo ta projekt izvajali že 5. leto po vsej Sloveniji, tokrat zopet v Ljubljani, Novem mestu, 

Kopru in Ljubljani. S pomočjo Zaposlitvenih klubov za mlade, ki mladim pomaga pri povečanju njihove 

zaposljivosti, je delo dobilo že 163 mladih. V prvem krogu četrte sezone so klubi potekali v Ljubljani, 

Šentjurju in Zagorju ob Savi, v drugem krogu v Ljubljani, Novem mestu in na Jesenicah, v tretjem pa v 

Ljubljani. 

 

Kako deluje zaposlitveni klub? 

Zaradi moči skupine imajo klubovci možnost skozi participacijo in svojim delom priti do želenih 

delodajalcev (obiski podjetij, razgovori), raznih brezplačnih izobraževanj, simulacij razgovorov, ipd. 

Seveda pa se izvedejo tudi ključne delavnice, kot so priprava in pregled CV-ja, zastavljanje svojih 

kariernih in zaposlitvenih ciljev in se poučiti o podjetnosti. Ob naši pomoči pa izvedete tudi inovativen 

način pristopa do delodajalca: Nefiks izziv. 

 

Kaj je Nefiks izziv? 

Nefiks izziv pomeni aktivno pristopanje mladih k njihovim potencialnim delodajalcem. Delodajalec 

mladim postavi realen delovni izziv, s katerim se je pri svojem delu že srečal ali pa ga ravno rešuje. 

Mladi  pri tem pokažejo svoj pogled na rešitev situacije in delodajalcu predstavijo njihovo inovativno 

rešitev. Pri tem razvijajo svoje kompetence (npr. skupinsko delo, predstavljanje in argumentiranje), 

delodajalec pa lahko v enemu izmed udeležencev prepozna osebo, ki jo vidi med svojimi sodelavci. 

 

Kaj dobite udeleženci z vključitvijo v zaposlitveni klub? 

Poleg zgoraj naštetega v zameno za približno 4 ure časa tedensko mladi pridobijo nova veščine in 

razširijo svojo socialno mrežo. Veliko vloženega truda je številne udeležence klubov v preteklih sezonah 

pripeljala do dela. 

 

Vljudno vabljeni! 

Ekipa Nefiks 

http://www.talentiran.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1936:nova-sezona-in-nove-prijave-v-jesenske-zaposlitvene-klube-za-mlade-v-ljubljani,-novem-mestu-in-kopru&catid=96&Itemid=202

