
Ana 
Novak

(+386) 031555555 

ana.novak@gmail.com 

Rožna ulica 5, 1000 Ljubljana (Slovenija) 

Za: Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)  Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana, 
Slovenija 

Celje, 14/09/2022 

Zadeva: Prijava na študentsko delo 

Spoštovani, 

prijavljam se na prosto delovno mesto na projektu Europass, objavljeno na spletni strani
Študentskega servisa.

Trenutno sem diplomantka kulturologije. V času študija sem bila tudi na Erasmus praksi v
Kopenhagnu, sodelovala sem s skupino mladih iz EU pri pripravi in vodenju delavnic na
Poljskem na temo Evropske unije ter vodila več delavnic za mlade. Kot študentka in iskalka
zaposlitve vem, kako zelo pomembno je imeti dobro urejen življenjepis ter zapisane in urejene
pridobljene kompetence. Ker sem tudi sama mednarodno aktivna, odlično poznam projekt
Europass, izdelavo življenjepisov in potrdilo Europass Mobilnost. V okviru enega od projektov, ki
ga izvajam, sem se udeležila tudi delavnice o vseživljenjski karierni orientaciji na Zavodu za
zaposlovanje, kjer sem zadevo še bolje spoznala in jo tudi implementirala v praksi.

Takšno delo me izredno zanima in veseli, zato upam, da mi boste dali priložnost, da se vam
osebno predstavim. V priponki prilagam svoj Europass CV ter kratek predstavitveni video.

S spoštovanjem,

Ana Novak
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