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Pokrovitelji:

• več kot 45 razstavljavcev, tudi s konkretnimi prikazi poklicev,
• aktualne razprave o perspektivah zaposlovanja,
• nasvete najboljših svoje stroke – z nami bosta tudi marketinški  
 guru Aleš Lisac in ekonomist Rado Pezdir…

www.ce-sejem.si

Za mlade, za podjetne, za željne izobraževanja, 

za iskalce zaposlitve!

Celjski sejem

četrtek

12. januar 2012

od 9.00 do 16.00 ure

Vas zanima kako postati NEODVISEN, USPEŠEN in 
BOGAT tudi v času krize, KDO JE EKONOMIST?
in kakšne so priložnosti za zaposlitev in kadrovske 
štipendije  v Savinjski regiji?

Ali pa želite izvedeti, kako UČINKOVITO UPRAVLJATI S 
KONFLIKTI in se seznaniti s skrivnostmi FOTOBRANJA?

Potem ne boste zamudili BREZPLAČNEGA 
enodnevnega dogodka!

Brezplačna predavanja, predstavitve izobraževalnih 
ustanov, podjetij in poklicev, zaposlitvene priložnosti…

3. Festival izobraževanja   
in zaposlovanja

3. FIZ prinaša:



Informacije, ki jih ponuja dogajanje, pa bodo koristne tudi za vse,   

ki prvič stopajo na trg dela oz. iščejo zaposlitev, saj:

bodo vzpostavili stik s podjetji, ki iščejo nove sodelavce,

se pogovorili s kadrovskimi delavci, predali svoje CV-je in 

lahko neposredno preizkusili, kako vešči so zaposlitvenega razgovora.

Enodnevni izobraževalno-zaposlitveni dogodek bo 

učencem, dijakom, študentom in njihovim staršem ponudil 

informacije, ki so pomembne za: 

> poklicno in karierno odločitev o izobraževanju,

> možnostih za zaposlitev in 

> različnih delovnih mestih. 

Dobro informirani se bodo lažje odločali o svoji poklicni poti!

9.00-9.25 
Otvoritev 3. Festivala izobraževanja in zaposlovanja

9.30-12.00 
Promocijski dogodek Savinjske regije v okviru projekta Krožki UPI, OOZ Celje

10.00-13.00 Delavnica: 
Učinkovita izterjava terjatev v gradbeništvu v okviru projekta Ustvarjanje 
podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju 
varovanja zdravja v gradbeništvu, Nina Napret, Racio razvoj d.o.o.

13.15-14.15 
Vseživljenjska karierna orientacija, Martina Trobiš, Racio razvoj d.o.o.

15.00-15.30 
Sestanek Odbora za človeške vire, RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.

 9.30-10.45 
AKTUALNO: Priložnosti za kadrovske štipendije in 
zaposlitev v Savinjski regiji;  moderatorja: Janez Jazbec 
in Barbara Kač Kadunc, RASR, Razvojna agencija Savinjske 
regije d.o.o. 

11.00-11.45 
Zavedanje odnosov in učinkovito upravljanje s 
konflikti; priložnosti za osebni in karierni razvoj,  
Helena Jurca, Business Success seminarji d.o.o.

12.00-14.00    
Predstavitev pilotskih modelov v okviru projekta 
Ustvarjanje podpornega okolja za izboljšanje delovnih 
procesov in razmer na področju varovanja zdravja v 
gradbeništvu, Alenka Brod, Racio razvoj d.o.o.;   
Jože Makoter, JMC Jože Makoter s.p.; Sandra Senčič,  
KOVA d.o.o.

10.00-16.00 
eSvetovanje - Ocenite svoje kompetence,  Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Celje

10.00-10.20 
Predstavitev dijakov ŠCC SŠ za storitvene dejavnosti 
in logistiko (modna revija, frizerski show – Življenje je 
cirkus, glasbena točka dijaka Žana Bregarja) 

10.30-11.00 
Po izkušnje v tujino, CMEPIUS

11.15-12.00 
Preboj v branju in učenju, Matej Sedmak,   
En svet izobraževalne rešitve d.o.o.

12.00-12.30 
Biti študent v Celju, MFDPŠ, KŠOC

13.00-13.20 
Predstavitev dijakov ŠCC SŠ za storitvene dejavnosti 
in logistiko (modna revija, frizerski show – Življenje je 
cirkus, glasbena točka dijaka Žana Bregarja)

13.30-14.00 
Po izkušnje v tujino, CMEPIUS

9.00-16.00 
Predstavitev DELODAJALCEV in POKLICEV   
z neposrednim prikazom dela, OOZ Celje

MODRA DVORANA

MALA KONGRESNA DVORANA

SEJNA SOBA E2

SEJNA SOBA E1

SEJNA SOBA CELJANKA 

MULTIMEDIJSKA TOČKA

DVORANA E

Program dogajanja

12.30-13.45 
Vaš osebni načrt za ekstremno produktivnost, ali kako postati neodvisen, 
uspešen in bogat tudi v času krize?; Nasveti marketinškega guruja za 
povečanje prodaje, dobička, ki deluje v vsakem poslu in ki jih lahko uporabi v 
svojem osebnem življenju vsak študent, zaposleni, podjetnik in celo upokojenec, 
Aleš Lisac, Lisac&Lisac

14.00-15.00 
Kdo je ekonomist?, mag. Rado Pezdir, Mednarodna fakultete za družbene in
poslovne študije


