Kaj boš pa ti naredil iz sebe?

KDAJ:
3. in 4. oktober 2018
9. - 16. ure

KJE:
UL Fakulteta za
elektrotehniko

Premik iz šolskih klopi na delovno mesto se (večinoma )
zgodi enkrat v življenju. Ker zadeva ni ravno mačji kašelj, te
bomo opremili z znanji, ki jih potrebuješ za vstop v poslovni
svet. Akademija Iskraemeco ti ponuja izzive, znanje, vpogled v
podjetniške projekte, organizacijo in še mnogo več.
Pridruži se drugi generaciji študentov na dvodnevnem dogodku v
enem izmed vodilnih podjetij na področju merjenja in upravljanja
energije.
Vabljeni vsi, ki želite pridobiti uporabna znanja za čimbolj uspešen
vstop na trg dela in vas zanima, kako je videti poklic elektrotehnika ali
računalničarja/informatika po opravljenem študiju.

Prijave zbiramo

KDO:
Študenti Fakultete za
elektrotehniko ter Fakultete za
računalništvo in informatiko

TUKAJ

Dodatne informacije:
Andreja Jurček, Karierni center
e-naslov: andreja.jurcek@uni-lj.si
GSM: 030 641 644
Sabina Kalan, Iskraemeco
e-naslov: sabina.kalan@iskraemeco.com
Telefon: 04 206 40 64

1. dan

PREDSTAVITEV ISKRAEMECA

2. dan

PREDAVANJA

PRAVNI NASVETI ZA VSTOP
V POSLOVNI SVET IN TVOJ
KARIERNI RAZVOJ

Luis Goncalves, Glavni izvršni direktor
Iskraemeca
Luis ti bo predstavil naše podjetja
in delovanje v industriji. Je izkušen
menedžer, ki se lahko pohvali z dolgoletnim doseganjem dobrih rezultatov pri
različnih projektih. Na mednarodni ravni
je opravljal različne funkcije v okviru
projektnega, strateškega in prodajnega menedžmenta. Je pravi naslov za
odgovor na večno vprašanje, kako
postati šef uspešnega mednarodnega
podjetja.

Maks Prokop, Direktor področja Pravo
in skladnost poslovanja ter Kadri
Detajli se skrivajo v drobnem tisku.
Ja, tudi pogodbo o zaposlitvi je treba
dobro pregledati. Še bolj pomembno
je, da veš, na kaj moraš biti pozoren,
preden jo podpišeš! Maks ti bo tudi
predstavil možnosti na področju tvojega
kariernega razvoja.

PREDSTAVITEV PORTFELJA
ISKRAEMECO
Temida Novak, Tehnična inštruktorica,
Storitve za trg
Seveda moraš izvedeti nekaj tudi o
izdelkih in storitvah, ki jih ponujamo
elektrodistribucijam po vsem svetu.
Števec je danes veliko več kot le merilna
naprava, je del sestavljanke, ki vsebuje
še programsko opremo, komunikacijo
in ustrezne podporne storitve. Temida ti
bo predstavila, kje vse lahko ti razvijaš
svoje talente.

PODJETNIŠTVO IN VITKA
ORGANIZACIJA
Doc. dr. Blaž Zupan, predavatelj na
Katedri za podjetništvo
Kaj sploh zajema podjetništvo in kako
se ga lotiti? Blaž je predavatelj na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Ima
deset let izkušenj pri organiziranju
tečajev podjetništva in uporablja
metodologijo oblikovalskega razmišljanja
– ni samo teoretik, do sedaj je ustanovil
že štiri podjetja in uporabil svoje znanje
pri razvoju novih izdelkov in storitev.

FINANCE ZA
NEFINANČNIKE
Asist. dr Rok Stritar, predavatelj na
Katedri za podjetništvo
Finance, računovodstvo, bilance, davki
itd. Rok vam bo na enostaven način razložil vse osnove, ki jih je dobro poznati.
Tudi sam ima že številne Izkušnje na
področju podjetništva. Je ustanovitelj in
večinski lastnik podjetja, ki je bilo v letu
2009 tretje največje podjetje v panogi,
s petimi maloprodajnimi trgovinami in z
dvema spletnima trgovinama na precej
zasičenem trgu.

KAKO SE USPEŠNO
PREDSTAVITI V
ANGLEŠKEM JEZIKU?
Darja Pretnar, Pedagoginja in trenerka
Organisation ali organization? Želiš
delati za mednarodno podjetje?
Angleščina je »must«! In Darja se nanjo
res spozna. Z njeno pomočjo boš lahko
očaral(a) svojega bodočega delodajalca
in mu brezhibno oddrdral(a) odgovore
na vprašanja v angleščini!

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

