Praktična delavnica:

PRIPRAVA CV-ja in PROŠNJE/PRIJAVE ZA DELO
Datum&čas: SOBOTA, 14. april. 8:30-12:00
Kraj: MMC Krpanov dom - 1. nadstropje; Prečna ulica 1, Pivka
CV in spremljajoča prijava/prošnja za delo so prvi stik, ki ga vzpostaviš s potencialnim delodajalcem. Ali se
zavedaš, da je to nadvse pomemben dokument o tebi? Da je danes branje CV-jev 1. selekcija v zaposlitvenem procesu, kjer je zelo pomembno, da pritegneš pozornost kadrovikov in zaposlovalcev v podjetju.
KŠOPP zato v sodelovanju z RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. pripravlja za člane KŠOPP-a, ostale
študente in mlade delavnico priprave CV-ja IN prošnje/prijave za delo. Delavnica bo praktično naravnana,
rezultat našega dela pa bo odlično spisan lasten CV in prijava/prošnja za delo. Delavnica je razdeljena na
dva dela:
1. del: Priprava CV-ja
Pregled osnovnih elementov CV-ja in preverjanje CV-jev udeležencev.
2. del: Priprava prijave/prošnje za delo
Pregled osnovnih elementov prijave/prošnje za delo in priprava prijave/prošnje.
Udeležba na delavnici je BREZPLAČNA!
Prijave sprejemamo do vključno petka, 13. aprila na email info@ksopp.si. Na voljo je 15 mest.
Vsi, ki se boste delavnice udeležili, na delavnico NUJNO prinesite:
1. Osebni CV v elektronski obliki (na USB ključku/si ga pošljite na email, delali bomo na računalnikih – v
Wordu). V kolikor CV-ja še nimate napisanega, vas pozivamo, da vložite nekaj truda v to in ga za začetek
poizkusite napisati sami. Delavnica je namreč zastavljena tako, da bomo skupaj delali popravke in izboljšave
na lastnih CV-jih.
2. Oglas za delovno mesto, ki bi vas zanimalo. Na internetu/v časopisih oz. drugje poiščite oglas/razpis za
delo, ki bi vas zanimalo (praksa/študentsko delo/redno delo). Če ne najdete nič ustreznega, razmislite in si
zapišite, kakšno delo vas zanima in v katerem podjetju bi ga radi opravljali. Na tej podlagi bomo skupaj pripravili super prošnje/prijave za delo, ki bodo potencialne delodajalce prepričale, da ste pravi zanje ;)

Delavnico pripravljamo
v sodelovanju z:

