Karierno središče

Kje so karierna središča in
kdaj jih lahko obiščete?
Kraj

Naslov

Telefon

Brežice

Černelčeva 3a

07 499 29 30

Celje

Gledališki trg 7

03 427 34 30

Koper

Kmečka ulica 2

05 613 50 28

Kranj

Šuceva ulica 23

059 695 740

Ljubljana

Smoletova 12

01 242 42 80

Maribor

Gregorčičeva ul. 15

02 235 76 73

Murska Sobota

Slovenska ulica 37

02 535 11 28

Nova Gorica

Ul. tolminskih puntarjev 4

05 335 02 00

Novo mesto

Šentjernejska 6

07 393 58 30

Ptuj

Krempljeva ulica 2

02 749 23 44

Trbovlje

Ulica 1. junija 19

03 563 35 00

Velenje

Rudarska c. 6a

03 898 82 10

Karierna središča so odprta v času uradnih ur Zavoda.
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Želite napisati vlogo za zaposlitev ali pregledati
prosta delovna mesta?

•

individualno informiranje in karierno svetovanje,

•

vrsta zanimivih in uporabnih kratkih delavnic,
namenjenih iskanju zaposlitve in ustvarjanju kariere.

Iščete informacije o trgu dela?
Bi radi opravljali drug poklic, pa ne veste, katerega?
Obiščite karierno središče Zavoda RS za zaposlovanje!
V kariernih središčih nudimo vrsto brezplačnih
storitev in aktivnosti, namenjenih iskanju zaposlitve, načrtovanju, razvoju in vodenju kariere
(vseživljenjski karierni orientaciji).

Za pomoč pri iskanju zaposlitve
so vam v kariernem središču
Zavoda na voljo:
•
•
•

•

brezplačen dostop do računalnikov z internetom za namene iskanja zaposlitve,
aktualne informacije o prostih delovnih mestih
na slovenskem in evropskem trgu dela,
uporaba pripomočkov za samostojno vodenje
kariere: vprašalniki interesov, osebnostnih lastnosti, kompetenc, delovnih stilov in podobno,
pomoč pri registraciji in iskanju zaposlitve na
portalu PoiščiDelo.si in portalu EURES,

Za pomoč pri razvoju kariere in
izobraževanju vam v kariernem
središču Zavoda nudimo:
•

opise poklicev,

•

razpise za vpis v nadaljnja izobraževanja,

•

informacije o možnostih pridobitve finančnih
pomoči za izobraževanje in usposabljanje,

•

računalniške programe za samostojno načrtovanje izobraževanja oziroma zaposlitve: Moja
izbira, portal o možnostih izobraževanja v Evropi, Kam in Kako, eSvetovanje.

Po predhodnem dogovoru vam v kariernem središču nudimo tudi:
•

svetovanje in pomoč pri razvoju nadaljnje kariere,

•

predstavitve poklicev in trga dela v Sloveniji in
EU ter drugih zanimivih tem s področja karierne
orientacije.

