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Vabilo na dogodek POVEZUJEMO SE Z GAZELAMI 
Pogovor in druženje doktorskih študentov ter predstavnikov hitro rastočih, raziskovalno 

usmerjenih slovenskih podjetij 
 

Karierni centri Univerze v Ljubljani za doktorske študente in raziskovalce na začetku  kariere 
organiziramo dogodek POVEZUJEMO SE Z GAZELAMI. Na Fakulteti za upravo UL se boste 20. 
novembra 2017 med 14. in 17. uro lahko izvedeli, kako v hitro rastočih podjetjih v svoje delovanje 
vključujejo mlade raziskovalne kadre in kako lahko tudi vi pristopite k uspešnemu začetku kariere v 
gospodarstvu. 

 

Podrobnosti o dogodku 

Dobra slovenska podjetja, ki si želijo sodelovanja z mladimi strokovnjaki, vedno težje najdejo 
primerne kandidate – na drugi strani pa imamo vas, doktorske študente/-ke ter mlade doktorje/-ice 
znanosti, ki imate (ne glede na smer vašega študija) izjemen nabor tako strokovnih kot generičnih 
kompetenc, ki vas delajo zanimive za slovensko gospodarstvo. Karierni centri UL se zavedamo 
potencialnih ovir, na katere lahko visokokvalificirani strokovnjaki naletite pri prehodu iz formalnega 
izobraževanja na trg dela izven akademske sfere, zato 20. novembra 2017 na Fakulteti za upravo 
organiziramo dogodek Povezujemo se z Gazelami (več informacij o izboru za Gazelo Slovenije). 
Gazele kot najhitreje rastoča slovenska podjetja bodo na tem dogodku predstavila, kaj ponujajo ter 
kaj iščejo, kar je odlična priložnost: 

 da nadgradite svoje poznavanje najbolj propulzivnih slovenskih podjetij ter priložnosti, ki se 
ponujajo na trgu dela samoiniciativnim in visokokvalificiranim posameznikom; 

 da se s predstavniki teh podjetij tudi aktivno povežete skozi medij časovno omejenih 
pogovorov, ki so v primeru obojestranskega zanimanja lahko podlaga za nadaljnje dogovore 
glede različnih oblik sodelovanja. 

 

Dogodek zahteva od vseh sodelujočih jasno ciljno usmerjenost (razmislek o konkretnih podjetjih, ki bi 
vas zanimala; učinkovito samopredstavitev ter pripravljenost na mreženje) in posledično 
predpripravo: 

 

 zaradi logističnih razlogov bomo število sodelujočih podjetij omejili na 6 in ker želimo, da so 
za vas še posebej zanimiva, vas pozivamo, da preučite za vas relevantne sezname na povezavi 
https://www.dnevnik.si/posel/gazela/lestvice in nam na e-naslov sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si 
sporočite svojih 5 favoritov. Prvih 7 posameznikov, ki nam bo svojo namero o sodelovanju na 
dogodku ter pet predlogov podjetij poslalo do ponedeljka, 23. oktobra, bo prejelo VIP vstopnico za 
razglasitev Gazele 2017, ki bo potekala v Cankarjevem domu 25. oktobra 2017. Skrajni rok za prijavo 
na dogodek je 31. oktober 2017, dokončni izbor podjetij bo narejen na podlagi najpogostejših 
predlogov; 

 vsi udeleženci dogodka »Povezujemo se z gazelami« boste imeli priložnost, da se 
(predvidoma 16. novembra v dopoldanskih urah) udeležite posebne pripravljalne delavnice, na 
kateri boste dobili vse potrebne informacije o poteku dogodka in jasne usmeritve, kako pripraviti 
karseda učinkovito samopredstavitev, namenjeno potencialnim delodajalcem. 
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Za vse dodatne informacije in pojasnila se lahko obrnete na 
karierno svetovalko dr. Sabino Žnidaršič Žagar (GSM: 030 641 
640, e-naslov: sabina.znidarsic-zagar@uni-lj.si). Veselimo se sodelovanja z vami in verjamemo, da 
boste dogodek prepoznali kot priložnost in izziv, ki lahko pomembno vpliva na vašo karierno pot. 

 

Prihodnost pripada drznim! 

Karierni centri Univerze v Ljubljani 
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