Ob 20-letnici Višje strokovne šole

KDAJ?

Prelomnica na področju višješolskega izobraževanja se je zgodila
leta 1995, ko so dotedanje dvoletne višje šole, ki so bile pod

V četrtek, 24. marca 2016, med 9.00 in 12.00

okriljem fakultet, prerasle v triletne visoke strokovne šole. Višje
strokovne šole pa so nastale na novo, z novimi študijskimi pro-

KAJ SE BO DOGAJALO?

grami, na pobudo in potrebe gospodarstva. Pobudo za pripravo
novih višješolskih programov in ustanovitev novih samostojnih

Predavanja

višjih strokovnih šol v okviru projekta Phare smo sprejeli tudi na

Predstavitev podjetij

tedanji Tehniški šoli Celje, sedaj Šolski center Celje. Preimenova-

Zaposlitveni razgovori

KARIERNI DAN

nje je bilo posledica ustanovitve nove višje strokovne šole leta
1996 v sklopu šolskega centra.

V svojih 20 letih delovanja smo sodelovali pri pripravi treh višje-

KOMU JE KARIERNI DAN NAMENJEN?

Študentom strojništva in mehatronike

šolskih programov, in sicer strojništvo, gradbeništvo in avtoservisni menedžment, ki jih tudi izvajamo. Izvajamo še program

Podjetjem

mehatronika, prenehali pa smo izvajati program logistično inženirstvo. V tem času je diplomiralo 2.166 diplomantov. Naše

Zainteresirani javnosti

dosedanje izobraževalno delo je in tudi v prihodnosti bo slonelo
na sodelovanju z gospodarstvom, ki sodeluje v izobraževalnem
procesu preko praktičnega izobraževanja študentov, diplomskih
del, seminarskih in projektnih nalog.

Dodatne informacije so vam na voljo na:
- spletni strani: http://kariernidan.sc-celje.si/
- Facebook strani; Karierni dan-ŠC Celje
- telefonski številki: 03 428 58 53 (Alojz Razpet, ravnatelj)
- telefonski številki: 03 428 58 26 (Natalija Klepej)
- elektronskem naslovu: natalija.klepej@sc-celje.si

»KREIRAJ SVOJO
PRIHODNOST«

24. 3. 2016
Šolski center Celje, Višja strokovna šola

Sodelujoči na
kariernem dnevu

Za študente

O kariernem dnevu

Na Višji strokovni šoli Šolskega centa Celje organiziramo

Svetujemo vam, da raziščete podjetja, ki sodelujejo na

karierni dan. Ker si želimo povezati najboljša podjetja v regiji

kariernim dnevu in se vam zdijo zanimivi za vašo karie-

s karierno usmerjenimi študenti, vas vabimo, da izkoristite

ro. Priskrbite si kontaktne podatke njihovih kadrovskih

priložnost za obisk predavanj, sejma, razgovorov; za promoci-

služb.

ŠTORE STEEL D.O.O.
BSH HIŠNI APARATI
D.O.O. NAZARJE

jo in predstavitev vašega podjetja ter spoznavanje bodočih
sodelavcev. Karierni sejem bo potekal pod sloganom

STRIP’S D.O.O.
ADECCO

ŠUMER D.O.O.

Zlata pravila za zaposlitveni razgovor
KLS LJUBNO D.O.O.

»Kreiraj svojo prihodnost«.

TAJFUN PLANINA D.O.O.

1. Dobro poznavanje podjetij, ki vas zanimajo.
2. Jedrnata in kratka predstavitev sebe.

MONTING SK D.O.O.

TEHNOS D.O.O.

3. Izpostavite svoje dobre lastnosti. Kaj lahko doprinePODKRIŽNIK D.O.O.

sete podjetju?

WRAVOR D.O.O.

4. Oddajte svoj življenjepis.
SILIKO D.O.O.

Program
Za podjetja
Adecco

Kako se ustrezno pripraviti na zaposlitveni
razgovor
Zaposlitvene možnosti
v Savinjski regiji

B-12

9.00 -9.45

B-12

9.45-10.00

BSH Hišni
aparati d.o.o.
Nazarje
Sodelujoča
podjetja
Sodelujoča
podjetja

Kadrovanje

B-12

10.00-10.15

Predstavitev podjetij

B-12

10.15-10.30

Razstavni prostori
podjetij - stojnice

10.30-12.00

Sodelujoča
podjetja

Zaposlitveni razgovori

Prostori
Višje strokovne šole (1.
nadstropje)
Prostori
Višje strokovne šole (1.
nadstropje)

Zavod RS za
zaposlovanje

Ker si želimo povezati najboljša podjetja v regiji s karierno
usmerjenimi študenti, smo h kariernemu dnevu povabili
uspešna podjetja, da izkoristijo priložnost za promocijo in
predstavitev podjetja ter spoznavanje bodočih sodelavcev.
K sodelovanju se je odzvalo 11 podjetij, zaposlitvena agencija in Zavod RS za zaposlovanje.

10.30-12.00

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE

