
20. in 21. januar 2023
Gospodarsko razstavišče,
Ljubljana

dogodek poteka v okviru:



Prestop iz izobraževalnega sistema v aktivno skupino
prebivalstva je lahko kot posledica pomanjkanja
informacij, neizkušenosti, nepravilne priprave na
zaposlitvene razgovore, pomanjkanja motivacije in
samozavesti, zelo težak. 

Ravno zato že 6. leto organiziramo posebno razstavno
površino v okviru Sejma izobraževanja in poklicev
Informativa – projekt MOJA PRVA ZAPOSLITEV, ki
združuje mlade in bodoče zaposlovalce.

Mladim s projektom omogočamo, da stopijo v
neposreden stik z delodajalci, ki nudijo štipendije,
praktična usposabljanja, projektno delo, študentsko
delo ali prvo zaposlitev. Saj tako najlažje dobijo
vpogled v življenje po študiju in pridobijo na
samozavesti.

Moja prva zaposlitev
S ciljem poiskati najboljše!



Predstavite delovna mesta, štipendiranja in pripravništva,  
predstavite zaposlene, ki opravljajo poklic v realnem delovnem okolju, 
zgradite bazo potencialnih ustreznih kandidatov, 
nagovorite študente, da bodo z bolj razvitimi veščinami postali boljši kandidati za vaše delo, 
stalna komunikacija s trgom dela ustvarja sloves dobrega delodajalca in tako pritegne najboljše
kandidate.

Zakaj sodelovati?

Učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol z njihovimi starši in skrbniki, 
dijaki zaključnih letnikov s svojimi starši in skrbniki, 

študenti,
mladi iskalci prvih zaposlitev, ki si želijo zgraditi uspešno kariero.

Ciljna skupina



predstavitev z razstavnim prostorom (osnovna velikost prostora 4 m²),

izvedba hitrih spoznavnih razgovorov,

objava na spletni strani Informative – objava organizacije in opis

delovnega mesta,

objava podjetja na socialnih omrežjih Informative,

objava projekta Moja prva zaposlitev in sodelujočih organizacij v e-

sporočilih, poslanih na srednje šole in univerze.

Ponudba: Predstavitev z razstavnim prostorom

OSNOVNI RAZSTAVNI PROSTOR 4M2

(SLIKA JE SIMBOLIČNA)Cena 420,00 EUR + DDV

Možnosti sodelovanja



Iskraemeco d.o.o., 

Cosylab d.d., 

Smart com d.o.o., 

Javni zavod Park Škocjanske jame, 

Lidl Slovenija d.o.o.,

LTH Castings d.o.o.,

Gostol-Gopan d.o.o., 

Kolektor Group d.o.o., 

Gen-i d.o.o., 

Belimed, d.o.o.

S&T Slovenija d.d.,

Agiledrop d.o.o.,

Vouk d.o.o., 

Siliko d.o.o., 

Slovenska vojska, 

Policija, 

Študentski servis Workforce, Mjob d.o.o., 

Danfoss Trata d.o.o., 

Halcom d.d., 

Špica International d.o.o.,

Trenkwalder d.o.o. in

številni drugi.

Z nami so že sodelovali

Jaka Avbelj
01 300 32 05

jaka.avbelj@proevent.si

Kontakt


