
                                       
                                         

 
 

Karierni center UP  

vabi na  
 

KARIERNI DAN NA UP FM 

PRIJAVITE SE ŠE DANES! 

Karierni center Univerze na Primorskem v okviru festivala 
FestINNO na UP Fakulteti za management, organizira 
Karierni dan, kjer bo: 
• omogočena izmenjava informacij o možnostih zaposlitve 
in drugih oblik sodelovanja,  
• predstavljeno znanje, kompetence, lastnosti, ki jih 
delodajalci iščejo pri mladih diplomantih, 
• možno dobiti odgovore na vaša vprašanja o prvi zaposlitvi 
ter 
• opraviti razgovor z gostujočimi delodajalci. 
 
 
Karierni dan bo v okviru festivala FestINNO 
- v torek, 29.5.2018, 
- ob 13.30 ure dalje, 
- predavalnica IB7 

 

Načrtujte svojo karierno pot že danes in spoznajte 

potencialne delodajalce! 
 

Pred udeležbo na Kariernem dnevu lahko predhodno pripravite 
CV, ki ga bomo posredovali vašim izbranim delodajalcem. 
Izpolnjeno prijavnico (in izpolnjen CV) je potrebno oddati do 
petka, 25. 5. 2018, na e-naslov: kariernicenter@upr.si. Uro 
razgovora z delodajalcem vam bomo naknadno sporočili. 

 

 

 

 

   

  KDAJ:  

  v torek, 29. 5. 2018  
  ob 13:30 uri 
    

   KJE:  

na UP Fakulteti za   
management, V 
predavalnici IB7 (Trg Brolo 
12, Koper) 

 

 

 

 

 

KARIERNI CENTER  
UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo 
 
Titov trg 4, 6000 Koper 
Pisarna se nahaja v prostorih Študentskega centra UP:  
Čevljarska ulica 27, 6000 Koper 
 
Telefon: (+386 5) 611 76 36 
E-pošta: kariernicenter@upr.si 
 
Spletna stran: http://kariernicenter.upr.si/ 
FB: Karierni center UP 
 
 
 
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz 
evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v 
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 
Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne 
skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter 
spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in 
potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 
Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni 
orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega 
sistema. 
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