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Ljubljana, 5. oktober 2020 

 

Napovedujemo: Karierni sejem MojeDelo.com, največji karierni 
dogodek v Sloveniji 
  
Spoštovani! 
 
MojeDelo.com je največji slovenski karierno-zaposlitveni portal, ki uspešno povezuje 

delodajalce in iskalce zaposlitve ter s pomočjo številnih orodij in storitev pomaga pri HR 

razvoju kadrovikov in kariernem razvoju iskalcev ter tistih, ki bodo kmalu vstopili na trg 

dela.  

 

22. oktobra 2020 organiziramo že 18. Karierni sejem MojeDelo.com. V koraku s časom se 

bo tokrat v celoti odvil na spletu in bo neodvisno pripeljal nove karierne priložnosti in 

znanja tistim, ki želijo zgraditi kariero in pridobiti nova znanja. Dogodek in vse aktivnosti 

so za obiskovalce brezplačne, lansko leto se ga je udeležilo več kot 15.000 obiskovalcev1.  

Z njim želimo mladim ambicioznim posameznikom dati možnost za gradnjo svoje osebnosti 
in kariere, spoznavanje trga dela in kompentenc ki so prepoznane na trgu dela, podjetjem 
pa omogočiti stik z ustreznimi kandidati za prosta delovna mesta. POZOR: Prijava na 
dogodek je že možna! Za dijake smo pripravili PRIJAVO ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE. Vse 
informacije najdete na kariernisejem.com. 
 
Za dijake pripravljamo delavnico MojePrvoDelo, ki je namenjena iskalcem prve 
zaposlitve in druga predavanja ter delavnice. Med drugimi bosta med govorci tudi Boštjan 
Nachbar in Bine Volčič, ki bosta z obiskovalci delila svojo karierno pot. V dvorani MLADI 
se bodo obiskovalcem predstavile številne fakultete, kjer bodo dijaki že lahko pridobili 
prve informacije o študijskih programih in smereh. Za dodatno motivacijo bosta mladim 
na voljo atraktiven Lov na zaklad in hekaton za dijake in študente. 
 
Vabilo na 18. Karierni sejem MojeDelo.com bi radi razširili tudi med vašimi dijaki, saj se 
bodo dogodka udeležila podjetja in fakultete s celotne Slovenije. Zelo bi bili veseli, če bi 
dijake spodbudili k udeležbi na Kariernem sejmu, ki jih resnično prinaša veliko znanj in 
informacij. Dodatno bi vam poslali tudi plakate za dogodek, za izobešanje na plakatnih 
mestih vaše šole. 

 

V kratkem vam pošiljemo kratko napoved dogodka. 

 

Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo. 

 

Lep pozdrav, 

Kaja Dekleva, organizatorka dogodkov 

M: 040 584 141 

E: kaja.dekleva@styria.com 

 
1 Podatki pridobljeni iz storitve A1 Mobility Insights. Več podatkov o storitvi je dostopnih na: 

https://www.a1.si/velika-podjetja/resitve/poslovne-resitve/a1-mobility-insights 

http://www.styria.com/
https://bolhaslo.wufoo.com/forms/z19yfpbb1647l74/
https://www.a1.si/velika-podjetja/resitve/poslovne-resitve/a1-mobility-insights

