


Odločanje o karieri, iskanje zaposlitve, ali odpiranje svojega podjetja je načrtovan, 

strukturiran in oblikovan proces. To ni igra na srečo, kjer pustite sreči prosto pot. To je 

namerna, zavestna in dobro premišljena poteza, ki zahteva, da ste vi pri nadzoru. 

 

Iskanje službe je 24 urna zaposlitev. 
 

 

Iskanje službe je lahko živce parajoče, napeto in frustrirajoče prizadevanje, vendar je 

hkrati lahko tudi najbolj izpolnjujoč čas vašega življenja. Če boste k nalogi pristopili z 

navdušenjem, skrbnim načrtovanjem in ustreznim znanjem, boste čez nekaj časa 

ugotovili, da je ta pot učna pustolovščina, ki jo boste znali ceniti. Zato se trdno privežite in 

uživajte v vožnji! 

PREPOZNAVANJE IN PRIZNAVANJE LASTNIH VEŠČIN / KOMPETENC 



Poznajte svoje delovne kompetence 

Za začetek pomislite na nekatere vaše najljubše spretnosti. Razmislite o času, ko 
ste naredil nekaj, na kar ste bili ponosni. Katere spretnosti ste uporabili? 

 

Tukaj so 4 kategorije kompetenc:  
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Veščine v 
medosebnih 
odnosih 

Podatkovne 
veščine  

Stvarne veščine Idejne vešine 

Veščine za delo z 

ljudmi, vključno s 
pomočjo in vplivanjem 

na ljudi, igro in 
zabavljaštvom 

Veščine za delo z 

dejstvi, 

evidencami, 

dokumenti, 

številkami, 

podrobnostmi, 

sistemi in 
postopki 

Veščine za delo kot je 

gradnja, vzdrževanje, 
obdelovanje,operiranje 

s stroji in orodjem, 

fizične, biološke ali 
kemične funkcije 

Veščine za 

kreativno in 

abstraktno delo, 

reševanje 
problemov, nove 

ideje 
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Pomembnost digitalne kompetence 

Digitalna kompetenca je ena izmed osmih ključnih 

kompetenc za vseživljenjsko učenje po mnenju 

Evropske unije. 
 

5 področij 
kompetenc 

 

Informacije 

Sporazumevanje 

Ustvarjanje 

digitalnih 

vsebin 

Varnost 

Reševanje 
problemov 



Povežite svoje kompetence s poklici 
 
Kaj so moje veščine, talenti, sposobnosti, kompetence? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Povežite svoje intere s poklici 

Preden se odločite za poklic ali začnete z iskanjem zaposlitve, bi morali vedeti kateri 

poklici se ujemajo z vašo osebnostjo. Izbira pravega poklica oziroma službe poveča vaše 

možnosti za prihodnje zadovoljstvo pri delu in poklicno uspešnost. 
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Vi  Kariera 
Vaš tip osebnosti 

UJEMANJE 

Kompatibilno delovno  

okolje 

Vodi k uspehu in 

zadovoljstvu pri delu 
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Hollandova koda 

 

Medtem ko lahko imate nekatere 

interese in podobnosti z vsakim 

izmed šestih tipov, pa vas najbolj 

predstavljata le dva ali tri tipa. 

 

Za več informacij si oglejte: 
"Priloga 1: Poveži svoje 
interese s poklici.” 
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R 

Realistični ljudje so IZVAJALCI. Pogosto so dobri v mehaničnih ali športnih delovnih mestih. 
Radi delajo s stvarmi, kot so stroji, orodja, rastline in radi delajo z rokami. Pogosto so praktični 
in uspešni pri reševanju problemov. 

 

I 
Raziskovalni ljudje so MISLECI. Radi gledajo, se učijo in rešujejo težave. Pogosto radi delajo 
sami, ponavadi so dobri v matematiki in znanosti ter uživajo v analiziranju podatkov. 

 
A 

Umetniški ljudje so USTVARJALCI. Pri delu radi uporabljajo svojo ustvarjalnost in prihajajo do 
novih idej. Ponavadi želijo delati z manj pravili in strukture. Uživajo v nastopih (gledališče ali 
glasba) in v vizualnih umetnostih. 

 
S 

Socialni ljudje so POMOČNIKI. Raje kot s stvarmi, delajo neposredno z ljudmi. Uživajo v 
poučevanju, svetovanju ali zdravljenju drugih. Pogosto so ti ljudje dobri javni govorci s 
koristnimi in prijaznimi osebnostimi. 

 
E 

Podjetni ljudje so PREPRIČEVALCI. Radi delajo z drugimi ljudmi. Pogosto radi vplivajo na ljudi 
in jih prepričujejo. Radi vodijo. To so samozavestni in navdušeni ljudje. 

 
C 

Konvencionalni ljudje so ORGANIZATORJI. Usmerjeni so k podrobnostim in radi delajo s 
podatki. Pogosto so zelo dobro organizirani in dobri s številkami. Prav tako radi sledijo 
navodilom in radi delajo v strukturiranih situacijah. 

What is your Personality Type?  

Za več informacij si oglejte: "Priloga 1: Poveži svoje interese s poklici.” 



Vaše delovne vrednote 

 

Zadovoljstvo pri delu dosežemo z zaposlitvijo, ki ustreza vašim potrebam in ciljem. 

Pomembno je, da izberete poklic, ki vsebuje večino vaših delovnih vrednot. Tako boste 

imeli boljše možnosti, da boste uživali v svojem delu, prav tako boste bolj motivirani za 

uspeh. 

 

Naslednji seznam vključuje vrednote, ki jih ljudje pogosto želijo ali cenijo v svojem delu. 

Vse vrednote ne bodo izpolnjene vsak dan. Pomembno je, da izberete poklic, ki vsebuje 

večino vaših delovnih vrednot. 
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Katere so 
moje 

vrednote? 



 

VREDNOST 
TRDEGA DELA 

SEM SE NAUČILA 
S TRDIM DELOM. 

 
Margaret Mead 



Vedeti, kaj imaš 

Zato, da se lahko uspešno tržiš drugim, moraš poznati sam sebe: 
  

Spretnosti, talenti, sposobnosti, kompetence:  

Kaj lahko naredite? Česa ste sposobni? 

Interesi, motivacija, vrednote: 

Kdaj daste vse od sebe? Kaj vas žene? 

Cilji, sanje, ambicije: 

Katere cilje imate v življenju? Kaj bi želeli postati? 

Kaj bi radi počeli? Kaj bi radi dosegli? 

Kakovostno ujemanje (najprimernejši delovni pogoji): 

Kakšna kariera vam najbolj ustreza? 

V kakšnem okolju boste najbolj srečni? 

 

 

PREPOZNAVANJE IN PRIZNAVANJE LASTNIH VEŠČIN / KOMPETENC 



Predstavljanje samega sebe 

Verjetno najbolj pogosto vprašanje, ki vam bo postavljeno je: "Povejte mi kaj o sebi." 

 

Pripravljeni morate biti z odgovorom, ki vas dobro predstavi - kje ste bili, kaj nudite, kaj 

vas motivira, kaj iščete. 

 

Svojo zgodbo morate povedati v dveh minutah ali manj. Vaša predstavitev bo ključnega 

pomena, da bo želel vaš potencialni delodajalec izvedeti več o vas. 
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Moje ime je _________ in prihajam iz (mesto). Diplomiral/a 

sem (leto) na (šola), z diplomo iz (področje). Po diplomi 

sem delal/a v (organizacija) kot (položaj), kjer sem bil/a 

odgovoren za (glavno področje/področja odgovornosti). 

Moje sposobnosti vključujejo (sposobnosti). Najbolje 

delujem v (željeni delovni pogoji). Iščem službo na 

(področja), ker (razlogi). Mislim, da lahko prispevam k vaši 

organizaciji, ker (razlogi). 

Poznajte sami sebe 
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30-sekundni govor („Elevator Speech“) 

"Opišite situacijo ali 

rešitev tako prepričljivo, 

da bo oseba, ki je z vami, 

želela slišati več, tudi po 

tem, ko je vožnje z 

dvigalom konec." 

                                                               

Seth Godin 





 


