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Nov krog prijav v Zaposlitvene klube za mlade 

 

NOVA SEZONA PRIJAV: zbiramo prijave v Zaposlitvene klube v 

Mariboru, Novem mestu, Kopru in Ljubljani 
 

Ljubljana, 26. 07. 2016: Zavod Nefiks je v preteklih sezonah ob podpori znamke ORTO 

izvajal projekt Zaposlitveni klubi za mlade, s katerimi mladim pomaga pri povečanju 

njihove zaposljivosti. S sodelovanjem v zaposlitvenih klubih je delo dobilo 163 mladih, ki 

so bili vključeni v projekt v štirih  sezonah. V peti sezoni pa zbiramo prijave za Zaposlitvene 

klube v Mariboru, Novem mestu, Kopru in Ljubljani. 

 

Zaposlitveni klubi so se izkazali kot učinkovita pomoč iskalcem prvih zaposlitev. Mladim dajejo 

priložnost, da raziščejo lastne kompetence in izboljšajo svojo zaposljivost. Klubi so tako 

marsikateremu udeležencu odprli vrata do delovnih izkušenj. Mladi v klubih samostojno razvijajo 

kompetence, bogatijo znanja in pridobivajo samozavest. Sami načrtujejo aktivnosti kluba in 

organizirajo dogodke, v okviru katerih spoznavajo potencialne delodajalce in usmerjajo svoje 

načrte za zaposlitev.  

 

Spodbudni rezultati, ki se kažejo v številu zaposlitev, pričajo o uspešnosti klubov. Cvetka Sušin, 

članica Zaposlitvenega kluba Novo mesto, je dobila zaposlitev v tretjem krogu četrte sezone: »Ko 

sem se prvič odpravila na razgovor za sedanjo službo, jih je zanimalo vse, kar počnem v klubu in so 

bili nad tem, kar sem pripovedovala, navdušeni. Takoj so opazili moje navdušenje nad delom, mojo 

zagnanost in motiviranost. Vsem mladim iskalcem svetujem, da ostanejo zvesti svojim zaposlitvenim 

ciljem in da na vsakem koraku iščejo priložnost, da pridobijo kakršnekoli izkušnje, kompetence in 

znanja, ki bi jih nekoč lahko uporabili pri želenem delu.« 

 

V peti sezoni zbiramo prijave v Zaposlitveni klub za mlade v Novem mestu, Kopru in Ljubljani 

od 26. 07. oz. v Mariboru od 22. 08. do zapolnitve mest.  Dvajset izbranih klubovcev se bo 

sestajalo enkrat tedensko ob torkih, od septembra do decembra. Več informacij lahko najdejo 

na spletni strani talentiran.si in facebook profilu Služba me ne išče.  

 

Kot je povedala Anita Boljte, vodja 4 . sezone Zaposlitvenega kluba za mlade Novo mesto in 

koordinatorka projekta: »Zaposlitveni klubi za mlade so priložnost za vse, ki želijo iskati zaposlitev 

na drugačen način in imeti prednost pred konkurenco pri delodajalcu. Do sedaj se je izkazalo, da 

zaradi moči skupine dosegajo večje uspehe, kot so jih lahko sami.«  

 

**** 
 
Kontakt:  Alenka Blazinšek, vodja projekta, Zavod Nefiks  
 040698915, alenka@nefiks.si,  

www. talentiran.si in FB stran 
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