Dogodki

Novice

Prosta delovna mesta

Bi radi stopili v stik z delodajalci in spoznali možnosti, ki jih ponujajo? Vas
zanima, kakšne izobrazbene profile zaposlujejo?
☕ Vabimo vas v Kavarno z delodajalci (zaenkrat zgolj virtalno), kjer vam bodo
predvidoma vsak mesec na sproščen način predstavili svojo organizacijo in priložnosti, ki jih
imajo za vas. Kavarna nudi možnost študentom in alumnom UL, da delodajalce osebno
spoznate, pridobite pogled praktikov na proces zaposlovanja in se z njimi povežete.
☕ Pridružite se nam v prvi kavarni z Društvom za kulturo inkluzije, ki bo potekala
v torek, 18. januarja 2022, ob 13.00. Društvo za kulturo inkluzije se ukvarja z različnimi
aktivnostmi, s katerimi krepi vključenost otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi
potrebami (večinoma z motnjo v duševnem razvoju) v večinsko družbo. Predstavili vam bodo
možnosti v okviru prostovoljstva, v okviru katerega lahko pričakujete pestro, dinamično,
predvsem pa srčno delo, skupaj s predano, strokovno in odprto ekipo, ki že leta ustvarja
aktivnosti za svoje uporabnike. Vabljeni študenti vseh programov in smeri. Prijavite se v
POPR-u!
☕ Napovedujemo še februarsko kavarno, ki bo potekala v torek, 1. februarja 2022. Na njej
bosta svoje priložnosti predstavili podjetji:

∙ Gen-I, eno najhitrejše rastočih in inovativnih družb na evropskem energetskem trgu in prvi
slovenski dobavitelj izključno brezogljične elektrike. Prijavite se v POPR-u.>
∙ Zemanta, vodilni ponudnik za trženje spletnega oglasnega prostora. Prijavite se v POPR-u.>
Več informacij >

Dogodki
Razvoj ideje, validacija in lean podjetništvo
Torek, 18. januar, ob 10:00
Na delavnici smo združili pomembne teme s področja podjetništva.
Govorili bomo o načelu lean (vitkega) podjetništva, kaj to sploh je,
kakšna so načela vitkega podjetništva ter kako v okviru teh načel
razvijati idejo in jo preizkusiti ter testirati na trgu med (potencialnimi)
kupci oziroma uporabniki. Pridružite se!
Prijavite se prek POPR-a>

Izgorelost in kako skrbeti za svoje dobro psihično
počutje
Sreda, 19. januar, ob 14:00
Vabljeni, da poskrbite za svoje dobro počutje in se udeležite delavnice,
ki jo bo vodila Tina Bončina, dr. med., psihoterapevtka. Cilj delavnice je
učenje preventive in samopomoči pri obvladovanju stresnega odziva.
Prijavite se prek POPR-a>

Dajanje in prejemanje povratnih informacij
Sreda, 19. januar, ob 14:00
Pri svojem delu in študiju potrebujemo in je smiselno imeti povratne
informacije, priznanje, da delamo dobro, in napotke, kako se še
izboljšati. Na delavnici boste izvedeli, kaj je povratna informacija, na
kakšen način jo podati in kako vpliva na sodelavce.
Prijavite se prek POPR-a>

Pripravništvo v EPO & EUIPO (v angl.) / Traineeship
at EPO & EUIPO (in English)
Četrtek, 20. januar, ob 14:00
Evropski patentni urad (EPO) in Urad Evropske Unije za intelektualno
lastnino (EUIPO) razpisujeta 12-mesečna plačana pripravništva, ki so
dobra karierna priložnost za študente in alumne Univerze v Ljubljani.
Pridružite se nam na predstavitvi obeh organizacij. Svojo izkušnjo bosta
z vami delili tudi aktualni pripravnici iz UL. /
The European Patent Office (EPO) and the European Union Intellectual
Property Office (EUIPO) offer 12 months paid traineeships, which are a
good career opportunity for students and alumni from the University of
Ljubljana. Join us at the presentation of both organizations. Current
trainees from UL will also share their experience.
Prijavite se prek POPR-a>

Delavnica EUTOPIA kariernih ambasadorjev:
Zaposlitvene priložnosti v Evropskih institucijah
Četrtek, 20. januar, ob 18:00
Vas zanima delo v institucijah EU, pa ne veste, kaj potrebujete za to? Bi želeli
vedeti, zakaj obstaja EU in kakšna dela tam opravlja 40.000 ljudi?
Univerza Pompeu Fabra, Barcelona, organizira delavnico, na kateri boste dobili
odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja in izvedeli več o poklicnih profilih,
merilih za dostop in izpolnjevanju pogojev za delo v institucijah EU, izbirnih
postopkih za stalne uradnike in pogodbene sodelavce ter o možnostih
pripravništva (npr. pri Evropski komisiji, Evropskem parlamentu ali Svetu
EU). Vaš vodnik bo German de Melo Ponce, zaposlen pri Evropski komisiji,
alumni UPF. Več informacij >>

Dogaja se

Objavljeni so razpisi za
štipendije Ad futura
Sklad je objavil razpise
štipendijskih programov Ad
futura. Programi štipendij so
namenjeni spodbujanju
mednarodne mobilnosti
študentov/tk in raziskovalcev/k iz
Slovenije v tujino in iz tujine v
Slovenijo, in sicer za štipendije za
študij na tujih ustanovah,
študijske obiske, sodelovanje na
tekmovanjih v tujini, program
Fulbright za gostovanje v ZDA in
druge.

Več

Postani vzgojitelj/ica
oziroma animator/ka na
letovanjih ali v programih v
Ljubljani
Klub vzgojiteljev ZLRO vam
ponuja možnost dela na
programih za otroke in
mladostnike v Ljubljani
(počitniška varstva, kreativne
delavnice ter gozdne delavnice).
Povabilo je namenjeno vsem
študentom/kam, ki bi jih delo
vzgojitelja- animatorja na
letovanjih in na programih v
Ljubljani utegnilo zanimati.

Več

Predstavitev možnosti
Skupnega raziskovalnega
središča Evropske komisije
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport ter Skupno
raziskovalno središče Evropske
komisije v petek, 14. januarja
2022, organizirata virtualno
delavnico z naslovom: Kaj lahko
Skupno raziskovalno središče
naredi za vas? Delavnica bo
namenjena predstavitvi možnosti,
ki jih ponujajo za raziskovalne
organizacije in raziskovalce ter
raziskovalke.

Več

Nagrada dr. Uroša Seljaka
Dr. Uroš Seljak, predsednik
republike, Univerza v Ljubljani in
Ameriško-slovenska izobraževalna
fundacija bodo vsako leto na
začetku študijskega leta podelili
Nagrado dr. Uroša Seljaka. Z njo
želijo spodbujati in podpirati

Natečaj za najboljši

znanstvene objave študentk in
študentov prve in druge stopnje s
katere koli slovenske univerze ter
spodbujati mentoriranje študentk

natečaj za najboljši slovenski esej
leta 2022. Zmagovalec bo prejel
nagrado v znesku 1500 evrov.
Besedila bo ocenjevala tričlanska

in študentov.

žirija. Avtorji, ki želijo sodelovati,
morajo svoja besedila v treh
izvodih poslati najpozneje do 10.
marca 2022.

Več

slovenski esej leta 2022
Revija Sodobnost razpisuje

Program stažiranja za
študente/ke in mlade
strokovnjake/inje
Evropska služba za zunanje
delovanje (EEAS) za študente in
mlade strokovnjake z dokončano
univerzitetno izobrazbo razpisuje
program 6-mesečnega stažiranja
na Posebnem sodišču za Kosovo
ter v Posebnem tožilskem uradu
v Haagu, Nizozemska. Rok za
prijavo: 24. januar 2022.

Več
Več

Zaposlitvene možnosti
Unicredit banka Slovenija ponuja karierne priložnosti:
Študentsko delo: Administrator v enoti Plačilni promet (m/ž)
Poglejte prosto delovno mesto v POPR-u!>>
Študentsko delo: Administrator v enoti Produktno procesiranje
(m/ž)
Poglejte prosto delovno mesto v POPR-u!>>
Študentsko delo: Analitik (m/ž)
Poglejte prosto delovno mesto v POPR-u!>>

MOGENAS Mladinski Mediji išče:
Študentsko delo: Pregled uredniških vsebin s področja gradnje
(m/ž)
Poglejte prosto delovno mesto v POPR-u!>>
Maremico išče:
Študentsko delo: Svetovalec v spalnem centru (m/ž)
Poglejte prosto delovno mesto vPOPR-u!>>
Iskra Mehanizmi išče:
Študentsko delo: Strokovno delo v oddelku kakovosti (m/ž)
Poglejte prosto delovno mesto v POPR-u!>>

Adstar išče:
Študentsko delo: Digital Marketing Specialist (m/ž)
Poglejte prosto delovno mesto v POPR-u!>>
Helios TBLUS išče:
Redno delo: Strokovni sodelavec za finance (m/ž)
Poglejte prosto delovno mesto v POPR-u!>>

Artbusip išče:
Redno delo: Sculptor/artist with experience in marble working
(m/ž)
Poglejte prosto delovno mesto v POPR-u!>>

Ne spreglejte še ostalih prostih delovnih mest!

Na fakulteti/akademiji poiščite svojega kariernega
svetovalca!
Karierni centri Univerze v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
Tel: 01 2418 732
E-naslov: kc@uni-lj.si
Spletna stran: kc.uni-lj.si

