VABLJENI NA
REGIONALNI KARIERNI SEJEM MOJEDELO.COM 2017
V ČETRTEK, 2. 3. 2017 MED 10.00 – 18.00 V HOTEL DIANA V
MURSKI SOBOTI
Ekipa zaposlitvenega portala MojeDelo.com že 13 let deluje na trgu dela in
ponuja številne priložnosti za zaposlovanje. Prvič letos jih bodo ustvarjali tudi v
Murski Soboti in sicer v četrtek, 2. marca 2017, med 10.00 in 18.00 v hotelu
Diana, kjer boste imeli priložnost priti še korak bližje, do vaše sanjske zaposlitve.
Izkoristite priložnost in obiščite karierni sejem MojeDelo.com v Murski Soboti
Kaj vam karierni sejem ponuja?
Spoznavanje potencialnih delodajalcev. V enem dnevu lahko
obiskovalci opravijo več zaposlitvenih razgovorov, kot bi jih sicer v enem letu, ter
se izognejo pisanju prošenj in dolgim selekcijskim postopkom. Tak način iskanja
zaposlitve je primeren tako za prve iskalce zaposlitve, ki se šele spoznavajo s
trgom dela, kot tudi za tiste, ki iščejo novo ali boljše delovno mesto. Obiskovalci
se na ta način iz prve roke seznanijo z delovnim okoljem podjetij in vzpostavijo
neposreden stik z osebami, ki so odgovorne za selekcijo novih kadrov. Pridite
pripravljeni in navdušite delodajalce.
Karierno svetovanje. Strokovnjaki na sejmu bodo svetovali, kako
nastopiti na trgu dela in kako pripraviti dokumente (življenjepis, spremno pismo),
da nas delodajalec vidi kot ustreznega kandidata in kateri so odločilni kriteriji, ki
nam povečajo možnost, da pridobimo želeno zaposlitev.
Karierna predavanja. Karierna predavanja. Karierna predavanja.
Zgodbe uspešnih podjetnikov, ki predstavijo svojo pot do uspeha, in predavatelji
z nasveti, kako uspešno poiskati zaposlitev, ki navdušujejo in motivirajo
posameznike.
Brezplačno psihometrično testiranje. Za karierni vzpon je potrebno
konstantno nadgrajevati naše znanje in piliti veščine, zato sejem ponuja tudi
kotiček, kjer lahko opravite psihometrično testiranje in z bolj objektivnega vidika
pogledate svoje močne in šibke kompetence.
Foto kotiček. Velikokrat se zgodi, da v življenjepis dodamo fotografijo, ki
ni primerna za poslovno komunikacijo. Obiskovalcem sejma bomo na samem
dogodku omogočili brezplačno portretno fotografiranje. Fotografijo bo posnel
profesionalni fotograf, mi pa vam jo bomo posredovali na vaš elektronski naslov.
Če želite več informacij. O iskanju zaposlitve in pripravi najboljšega
življenjepisa, pa boste na sejmu MOJE DELO lahko po znižani ceni kupili tudi
najbolj prodajan karierni priročnik v Sloveniji, Kako uspešno iskati zaposlitev.
VSTOP IN VSE SPREMLJEVALNE DEJAVNOSTI SO BREZPLAČNE

DRŽAVNI UKREPI KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2017
RAZPORED predstavitev neposrednih plačil v kmetijstvu 2015 -2020
Slavko KRPIČ (02 540 4351, 031 703 624)
KRAJ
DATUM
URA
VEČESLAVCI
Četrtek,
18.
23.2.2017
GORNJI
Nedelja,
18.
SLAVEČI
26.2.2017
Branko Kornhauser:
KRAJ
SVETI JURIJ

DATUM
Petek,
24. 2. 2017

URA
9.

PREDSTAVITEV V PROSTORIH
Vaško gasilski dom Večeslavci,
Večeslavci 45
Gostilna Sabo, Gornji Slaveči 7

PREDSTAVITEV V PROSTORIH
Gostišče Kuzmič, Sveti Jurij 10

Predstavljene bodo novosti v letu 2017 pri pridobivanju finančnih spodbud pri
kmetovanju.
Za vnos zbirnih vlog je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA PRI SVETOVALCU.
Vsa navodila in pojasnila ( zahteve KOPOP-a in navadnih subvencij ) dobite na
predstavitvah, kjer bo možna tudi prijava za izpolnjevanje vloge.
Osnova za vse vlagatelje je predhodno ureditev gerkov na upravni enoti,
najem nepravilnosti…Tisti, ki boste vključeni v program KOPOP ali Ekološko
kmetijstvo, se morate čim prej naročiti pri svojem kmetijskem svetovalcu zaradi
izdelave PA - programa aktivnosti, pred vložitvijo subvencijske vloge.
Svetujemo vam, da se zaradi številnih novosti udeležite predstavitve na eni
od navedenih lokacij ali pa se čim prej sestanete s svojim svetovalcem.
________________________________________________________________
Obveščamo vas, da bo tudi v mesecu marcu v okviru delovanja Medobčinske
inšpekcije in redarstva z namenom približevanja inšpekcijske službe občanom v
sejni sobi Občinske uprave Občine Rogašovci, Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci, v
petek, 24. 2. 2017 od 11.00 do 13.00 ure, prisoten inšpektor. V kolikor imate
kakršnekoli težave, ki se tičejo medobčinske inšpekcije in redarstva, se lahko v
navedenem terminu oglasite pri njem.
________________________________________________________________

PGD Nuskova organizira v soboto, 25. 2. 2017 od 8. do 11. ure
pregled, servis in prodajo gasilnih aparatov. Pregled se bo izvajal v
prostorih Vaško gasilskega doma v Nuskovi.

