
 

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 

 

Karierni sejem MojeDelo.com – Celje 2020 

 

Na kariernem sejmu Moje Delo.com, ki je potekal v dvorani celjskega 

sejmišča v torek, 22.1.2020, se je poleg delodajalcev, ZRZS OS Celje, 

Regionalnega stičišča dostojnega dela, agencij za posredovanje dela in 

zaposlitev ter institucij predstavila tudi SPOT svetovanje Savinjska. 

 

Dogodek je bil priložnost za delodajalce, da spoznajo potencialne nove 

sodelavce, in obiskovalce sejma, ki iščejo nove karierne izzive. Poleg 

individualnih razgovorov in svetovanj so bila na voljo tudi testiranja, 

predavanja in profesionalni fotograf. Nekateri izmed obiskovalcev so se 

ustavili pri SPOT svetovalkah in izkoristili možnost svetovanja na temo, kako 

stopiti na samostojno podjetniško pot. 

 

Jana Podvinšek, Inel industrijska elektronika d.o.o.: »» Čeprav je bilo 

obiskovalcev manj kot leto prej, je odziv višji od pričakovanega. Našo stojnico 

so obiskali strokovni profili, kvaliteten kader. Za nas so najbolj zanimivi 

inženirji različnih smeri in kar nekaj sem jih na sejmu tudi spoznala. Menim, 

da je sejem tudi odlična priložnost za promocijo podjetja, spoznavanje novih 

poslovnih partnerjev ter potencialnih bodočih sodelavcev.« 

 

Mag. Alenka Rumbak, ZRSZ OS Celje: »  Razgiban trg dela zahteva številne 

in raznovrstne prijeme, če želimo pospešiti in povečati zaposlovanje v 

podjetjih in omogočiti karierni razvoj posameznikov. Tudi na letošnjem 

kariernem sejmu je sodeloval Zavod RS za zaposlovanje –s sofinanciranjem, 

predstavitvijo in s predavanjem. 

 

Za nas je Karierni sejem  odlična priložnost za vse, ki iščejo ali ponujajo delo in 

zaposlitvene priložnosti, nasvete, povezane s kariernim razvojem in tehtne, 

strokovne in specifične informacije, povezane s trgom dela. Raznovrstne ciljne 

skupine (srednješolci, študenti, brezposelne osebe, iskalci zaposlitve, sedanji 



 

in bodoči podjetniki) so tako na enem mestu lahko pridobile konkretne 

informacije in pomoč pri sodelujočih podjetjih, zavodih in organizacijah in tudi 

pri predavateljih. Koristna dopolnitev je vsekakor tudi predstavitev Točke 

SPOT, ki zajema Podjetniško svetovanje in celovite brezplačne podporne 

storitve potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja, saj je bila 

tako ponudba kariernega sejma zaokrožena in vsebinsko bogatejša.« 

 

Blaž Kumberger, BASS, računalniški inženiring, posredovanje, storitve in 

trgovina, d.o.o. Celje » Kadra iz našega področja IT primanjkuje, zato so za 

nas zanimivi tudi dijaki in študentje.« 

 

Barbara Kač Kadunc, Regionalna gospodarska zbornica Celje: » Karierni 

sejem je priložnost za podjetja in iskalce zaposlitev. Poleg tega SPOT nudi 

svetovanja za podjetja in potencialne podjetnike. Pričakovala bi, da bo več MSP 

izkoristilo priložnost svoje predstavitve pod okriljem dogodka. » 

 
 
Aktivnosti projekta, ki jih izvaja 8 svetovalk vseh partnerjev, bodo potekale 5 let.  
SPOT svetovanje SAVINJSKA vabi vse potencialne podjetnike in že obstoječa 
podjetja, da čim bolj izkoristijo podjetniško podporo pri svojem poslovanju. 
Kontakt: e-mail:  tatjana.stinek@ozs.si; tel: 03 425 2273 
 

                    Mag. Tatjana Štinek 
  SPOT svetovanje SAVINJSKA 

 
 
Vir: 
 

 - http://kariernisejem.com/karierni-sejem-celje-2020/  
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija. 
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