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Vsebina:

Planet TV

Stran/Termin: 17:00:00

Prisotnost strahu v vsakdanjem življenju
Strah ima velike oči, znotraj pa ga nič ni. Česa je vas strah v življenju? Kako se soočate s svojimi
strahovi? Se vas strah tako oklene, da imate občutek, da vas duši? Če ste v mislih odgovorili pritrdilno
potem morate ostat z nami. Strah je sicer v osnovi gonilna sila za preživetje, delimo ga na tri
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Javna tribuna: Abeceda iskanja zaposlitve
Iskanje zaposlitve je lahko naporen in dolgotrajen proces. Lahko pa ste pri njem iznajdljivi in se opremite z
informacijami. Tako postanete hitrejši in uspešnejši....
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Petra Vehovar, Denis Malačič
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Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO

USTAVI.SE, AKCIJA USTAVI.SE, MED.OVER.NET

//OBVESTILO O PRISPEVKU//
Strah ima velike oči, znotraj pa ga nič ni. Česa je vas strah v življenju? Kako se soočate s
svojimi strahovi? Se vas strah tako oklene, da imate občutek, da vas duši? Če ste v mislih
odgovorili pritrdilno potem morate ostat z nami. Strah je sicer v osnovi gonilna sila za
preživetje, delimo ga na tri intenzivnostne stopnje: strah, paniko in grozo. Snovalci akcije
Ustavi se! so analizirali portal med.over.net in ugotovili, da je pogovor o različnih strahovih
zapisan na več kot sto tisoč straneh, kar predstavlja dvesto knjig, ki bi obsegale po 500 strani.
Izjave:
ANJA OMAN (blog Mamina Maza),
ANDREJA VEROVŠEK (soustanoviteljica akcije Ustavi se!),
ANJA VOGRIČ (soustanoviteljica akcije Ustavi se!)
Gosta:
JANA LAVTIŽAR (partnerska in družinska terapevtka),
PETER KRKOČ (glasbenik)
Prispevek 2:
DANICA LOVENJAK,
LEA SIRK,
DOMEN KUMER,
TAYA DAMJAN,
REGINA,
DENIS AVDIČ,
CHALLE SALLE
Prispevek 3:
JANEZ KIMOVEC (pustolovski park GEOSS),
NEIMENOVAN
V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.
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https://med.over.net/clanek/javna-tribuna-abeceda-iskanja-zaposlitve/

Aktualno

Kam po pomoč

Javna tribuna: Abeceda iskanja zaposlitve

Javna tribuna: Abeceda iskanja zaposlitve
12. junija 2018

Kam po pomoč, Zanimivo, Življenjski slog

Iskanje zaposlitve je lahko naporen in dolgotrajen proces. Lahko pa ste pri njem
iznajdljivi in se opremite z informacijami. Tako postanete hitrejši in uspešnejši.

Želena menjava službe, prva zaposlitev , sprememba kariere , selitev v nov kraj , propad podjetja,

iskanje novih priložnosti , zaposlitev po trajni poškodbi
posameznika so pogosto povezane

z

…

in druge okoliščine v poslovnem življenju

aktivnim iskanjem službe. Tako kot na vseh področjih se tudi na

tem trendi spreminjajo. Potrebujete dodatno informacijo, ste novi v tej situaciji ali bi zamenjali
taktiko ? Vprašajte strokovnjake v javni tribuni na Med.Over.Net.
Z
–

nami bo ekipa mojazaposlitev.si : Sanda – vodja projektov , Mojca – karierna svetovalka , Kristina
vodja Svetovalnice mojazaposlitev.si za iskalce in Maruša – sodelavka za marketing in pomoč

pri dogodkih.
VPRAŠAJTE STROKOVNJAKINJE !

Govorili bomo o :
Priprava CV-jev.
Priprava na razgovor in kako se obnašati na razgovoru ?
Kje vse iskati zaposlitev ter kako ?
Mreženje , Linkedin …

Pridružite se nam z vprašanji ali osebnimi izkušnjami, v četrtek , 14. junija 2018 ob 11.
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