Работилница:
Временска рамка на
работилницата:

НАПРАВИ ЧЕКОР НАПРЕД!
Креирај професионална биографија и Подготви се за интервју за
работа...
5 сесии + 1 бонус сесија, месец Февруари 2018

Место:

КРЕДО центар - Центар за развој на Кариера, Алумни и
Доживотно учење, сместен во просториите на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“-Битола во делот стара касарна (Правен
факултет-Битола, прв кат)

Организатори:

КРЕДО центар - Центар за развој на Кариера, Алумни и
Доживотно учење при Универзитетот „Св. Климент Охридски“Битола;
Американско катче – Битола и
Мировен корпус

Предавачи:

Предавачи: М-р Крис Куејар, волонтер на Мировен корпус, М-р
Билјана Кузмановска Тасетовиќ, виш EducationUSA
советник/координатор на Американско Катче Битола

Пријавување:

д-р Гоце Маркоски (goce.markoski@uklo.edu.mk) и
Даниела Андоновска Крстанова (daniela.krstanova@uklo.edu.mk)

Краток опис: Барањето на работа во современиот пазар на труд е предизвик со кој се соочуваат сите млади
луѓе после дипломирањето. Пронаоѓањето на работа која е во склад со образовната позадина и лични
преференции на поединецот бара проактивен пристап и упорност. Првиот и клучен чекор во овој процес е
потрага по саканата работа/работно место и соодветно преставување на кандидатот пред работодавачот.
Важно е да се нагласи дека овие однесувања се вештини кои можат да бидат усовршени. Затоа, во контекст на
оваа работилница, учесниците ќе добијат основни насоки за барање на посакуваната работа, пишување на
молба за работа и биографија, вештини за подготовка на интервју за работа. Покрај тоа, преку реални
примери на писмени барања, студентите ќе се запознаат со карактеристиките на добро и лошо напишани
молби и биографии, кои ќе бидат корисна водилка за во иднина. После завршувањето на работилницата,
сите учесници ќе добијат сертификат за успешно завршена обука.
Студентите ќе имаат можност стекнатите вештини да ги презентираат пред актуелни фирми и
работодавачи од Битола и да искусат како е да се учествува во интервју за работа (низ улогата
работодавач-кандидат).
Работилницата е бесплатна и е отворена за сите заинтересирани студенти на УКЛО кои се желни за
стекнување на нови знаења и усовршување.

