
Hej, zgrabi svojo priložnost v institucijah ali drugi državi EU!

VABILO NA ZAPOSLITVENE DELAVNICE
Si želiš novih izzivov v novem okolju in bi te zanimalo delo za boljšo Evropo? Izkoristi priložnost in odkrij svojo

pot, ki te lahko popelje tako daleč, kot si želiš!

**Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji in Zavod Nefiks**
te ponovno vabita, da obiščeš eno izmed informativnih delavnic

Priložnost EU!
To jesen tudi v TVOJEM mestu:

KOPER: Središče Rotunda (Primorski družbeni center), Destradijev trg 11,
četrtek, 13. 10. 2016, ob 16.00,

VELENJE: TIC Velenje, Villa Bianca, Stari trg 3,
petek, 21. 10. 2016, ob 16.00,

KRANJ: Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a,
četrtek, 10. 11. 2016, ob 16.00.

Udeležba na delavnicah je brezplačna!

http://bit.ly/PRIJAVI_SE_TUKAJ
Morda te čaka nov začetek delovnih izkušenj, ki te lahko popelje na zanimivo poklicno pot.

Predstavnik EPSLO & ambasadorka EU CAREERS ti bosta pojasnila, kako do pripravništva ali zaposlitve
v Evropskem parlamentu; kako zaposluje sekretariat, kako politične skupine in kako svoje asistente poiščejo

poslanci ter kakšne so poklicne poti tudi v drugih institucijah EU.

► Izveš vse o tem, kako izbira urad za izbor kadrov EPSO: kako se prijaviš, pripraviš & uspešno prestaneš
izbirni postopek ter stopiš na karierno pot v multikulturnem okolju izbrane institucije ali agencije. Kjer lahko

sooblikuješ prihodnost EU.

►[Simulacija SKYPE razgovora] za delo v Evropskem parlamentu.
Razgovor bo izvedla služba EPSO z enim izmed udeležencev delavnice. Potekal bo v angleškem jeziku.

► Spoznal/a boš življenje in delo v drugi državi članici EU, ki je blizu tvojemu lokalnemu okolju. ►►►
Predstavili ga bosta agenciji za zaposlitev v Italiji (KP) in Avstriji (Velenje).

► Mladi sogovorniki pa bodo s tabo delili svoje delovne izkušnje iz drugih držav EU, odgovarjali na tvoja
vprašanja in ti svetovali!

Ne izpusti priložnosti in se nam pridruži v svojem kraju. Veseli bomo, če boš z nami!

mag. Klemen Žumer, vodja Informacijske pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji


