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Ko je treba povedati, kaj zmoreš, je lažje,
če imaš to že NAPISANO!

YOUTHPASS JE OBRAZEC ZA NAČRTOVANJE IN BELEŽENJE IZKUŠENJ IN ZNANJ,
PRIDOBLJENIH V PROGRAMU ERASMUS+ MLADI V AKCIJI.

RRPomaga ti, da se naučiš načrtovati in beležiti lastno znanje.

Bistveno je
povedati, kaj ZARES
OBVLADAŠ, ne le kaj
si počel.

Najzanimivejši so
KONKRETNI PRIMERI,
izkušnje in osebni
dosežki! To so tvoje
kompetence!

RRPotrjuje tvojo udeležbo na aktivnostih v programu E+: MVA.
RRSpodbuja pomen neformalno in priložnostno pridobljenih znanj.
www.youthpass.eu

Pred ki-ko-kerda-če vejica skače
… Kako pa kaj
tvoja slivnica? Če
ti iz besedila uspe
pregnati tiskarske
nagajivčke, potem
GRE KOT PO
MASLU!

Zaposlitveni razgovor je kot
prvi zmenek
…za uspeh je
pomembna DOBRA PRIPRAVA!
Veš vse o svojem izvoljencu?
Veš, kako se boš lotil pogovora s
svojo izvoljenko?

EUROPASS JE EVROPSKI SISTEM STANDARDIZIRANIH OBRAZCEV ZA OSEBNO
PREDSTAVITEV DELODAJALCEM.

RREuropass CV je obrazec za kakovostno obliko življenjepisa, ki se uporablja po vsej Evropi.
RREuropass jezikovna izkaznica poudari znanje tujih jezikov.

RES CARSKO DELO,
ki te zanima, si zasluži
čisto »svoj«, na novo
spisan CV!

RREuropass Mobilnost služi kot priporočilno pismo o delovnih ali učnih izkušnjah iz tujine.
www.europass.si

NEFIKS JE SISTEM BELEŽENJA NEFORMALNIH IZKUŠENJ, KI TI POMAGA, DA UBESEDIŠ
SVOJE NEFORMALNE IZKUŠNJE.

RRZavod Nefiks združuje mlade, ki si pomagajo.
RRV zaposlitvenih kariernih klubih lahko treniraš iskanje zaposlitve.
RRKarierno mentorstvo je poseben trening, ki pripravlja na uspešen vstop na trg dela.
www.nefiks.si

Kratko in
jedrnato: ČAS
JE DENAR.
Dvostranski CV je
več kot dovolj!

Koliko ljudi je sodelovalo s
tabo, kako velik dogodek ste
pripravili, koliko ur dela je
bilo vloženih, koliko malčkov
si zabaval kot animator…?
Predstavitev brez konkretnih
podatkov je kot recept brez
gramature… zato le SPROTI
BELEŽI SVOJE IZKUŠNJE

Vedno pride prav zanimiva izkušnja,
o kateri lahko govoriš.
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