JOB SHADOWING
SODELUJ V »SENČENJU DELOVNEGA MESTA«!

Morda boš prav ti lahko en dan »senčil/a« oziroma spoznaval/a
izbran poklic v realnem delovnem okolju.

BI BIL/A RAD/A ZA EN DAN ŽUPAN(KA),
GEODET(INJA) ALI REDAR(KA)?
BI RAD/A PREŽIVEL/A EN DAN V GLEDALIŠČU ALI V
SLUŽBI ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI (PR)?
SI STAR/A OD 6 DO 19 LET?
PRIJAVI SE TUKAJ, DO 22. JUNIJA 2021.
NA PRIJAVNICI OZNAČI POKLIC, KI GA ŽELIŠ SPOZNATI
(LAHKO JIH OZNAČIŠ TUDI VEČ). NEKATERI POKLICI
IMAJO ŽE DOLOČEN DAN ZA »SENČENJE«.
Nagrajence bomo izžrebali in o izbiri obvestili 23. 6. 2021.
Z vsakim od nagrajencev se bomo individualno dogovorili glede
obiska na izbranem delovnem mestu. Zagotoviti si moraš prevoz.
Obisk delovnega mesta se bo tudi snemal in posnetek bomo javno
objavili. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za
sodelovanje v nagradni igri soglasje staršev ali zakonitih
zastopnikov.
Splošni pogoji sodelovanja so TUKAJ

ŽUPAN /ŽUPANJA
Te zanima delo župana Mestne občine Ljubljana, g. Zorana
Jankovića? Imamo super priložnost zate. Če boš izbran/a, boš
lahko spoznal/a, kako poteka delovni dan župana Mestne občine
Ljubljana.
Župan predstavlja in zastopa občino in občinski svet. Skrbi za
vodenje in sklicevanje sestankov občinskega sveta. Skrbi tudi za
objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine. Naloga
župana je tudi, da predstavlja občino v protokolarnih zadevah,
kot so proslave občinskih praznikov, sprejemi, uradni in delovni
obiski v občini in tudi izven občine, slovesnosti ob podelitvi
priznanj … Je tudi varuh, zagovornik ter razlagalec norm.
Prepoznaven je kot zastopnik lokalnih interesov ter vrednot
lokalnega prebivalstva. Usmerjen je na probleme in rešitve
lokalne skupnosti, pogosto pa se pojavlja tudi v medijih.
Če želiš spoznati, katere so še njegove naloge in s čim vse se še
ukvarja, se le prijavi.Verjemi, ne bo ti žal!
Datum obiska: 5.7.2021

SVETOVALEC / SVETOVALKA ZA ODNOSE Z
JAVNOSTMI
Ali te zanima, katere so delovne naloge svetovalca za odnose
z javnostmi? Preberi kratek opis poklica.
Svetovalec za odnose z javnostmi je več kot sodelavec za
področje medijev. Pripravlja in razširja novice v podjetjih
oziroma organizacijah in o njih. Skrbi za njihovo predstavitev
na spletu in v družbenih medijih, predvsem pa je njegova
naloga ugotoviti, kako najhitreje in najbolj učinkovito
predstaviti vsebine o podjetju oziroma organizaciji ljudem.
Skrbi tudi za komunikacijo z novinarji.
Če si po prebranem opisu ugotovil/a, da te ta poklic zanima, se
le prijavi za spoznavanje poklica svetovalca za odnose z
javnostmi. Poskrbljeno bo, da boš domov odšel/odšla z
nepozabnimi spomini in novimi izkušnjami. Izbrana oseba bo
dan preživela z go. Tino Drolc (Publica - odnosi z javnostmi) v
Mengšu.
D a t u m o bis k a : 2 8.
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POKLICI V GLEDALIŠČU
Rad/a hodiš v gledališče? Te zanima, kateri poklici so tisti, brez katerih ne bi
bilo možno uprizoriti gledališke predstave? Prijavi se za spoznavanje poklicev v
gledališču. Spoznal/a boš lahko igralca, rekvitizerja ali lektorja v Slovenskem
mladinskem gledališču v Ljubljani.
Igralec se poklicno ukvarja z uprizarjanjem ter igralskimi izrazili (govor, gib,
mimika), umetniško oblikuje in predstavlja dramske vloge ter gledališke situacije.
Rekviziter skrbi za vse predmete in pripomočke, ki niso neposredni del scene ali
kostumov in jih igralci uporabljajo v gledališki predstavi. Pred vsako vajo in
predstavo pripravi rekvizite (torbice, očala, pribor, kozarce, steklenice, telefone,
knjige ipd). Rekviziti so manjši objekti, ki jih igralci potrebujejo, da lahko odigrajo
posamezne prizore. Odgovoren je tudi za nabavo, izdelavo, shranjevanje,
vzdrževanje in popravilo rekvizitov.
Lektor skupaj z režiserjem in drugimi ustvarjalci določi jezikovno, slogovno in
govorno obliko besedila ter skrbi za njegovo govorno uresničitev v predstavi,
skrbi za splošno kulturo jezika v pisani in govorni obliki. Lektor na bralnih vajah
predstavi jezikovno zasnovo. Igralci berejo, lektor pa jih ustavlja ter vnaša
popravke, ki si jih igralci in šepetalka beležijo v besedilo.
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REDAR / REDARKA
Ali veš, katere so delovne naloge redarja? Si želiš v prihodnosti
postati redar?
Mestni oz. občinski redarji so pooblaščene uradne osebe, ki
skrbijo za varnost cestnega prometa, okolja, rekreacijskih in
drugih javnih površin, javnega premoženja, naravne in kulturne
dediščine ter vzdrževanje javnega reda in miru na lokalni ravni. Pri
opravljanju nalog izrekajo globe in opozorila ter izvajajo
pooblastila v skladu z zakoni in občinskimi predpisi. Gre za
raznoliko in dinamično delo na terenu. Delo redarjev je izjemno
odgovorno delo, ki ga je potrebno opraviti v vseh vremenskih
pogojih in tudi v manj ugodnem delovnem času. To pa je navadno
poplačano s povratnimi odzivi meščanov ter večjim občutkom
varnosti pri ljudeh. Osnovno strokovno usposabljanje in preizkus
znanja za opravljanje nalog občinskih redarjev poteka na Policijski
akademiji v Tacnu, kjer redarji pridobijo ustrezna strokovna znanja
za opravljanje tovrstnega poklica.
Če te je predstavitev poklica pritegnila, se prijavi za spoznavanje
poklica redarja in boš lahko pobližje spoznal/a delovne obveznosti
tega poklica.
Datum obiska: 1.7.2021

GEODET / GEODETINJA
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Te zanimata naravoslovje in tehnika? Ali si že slišal za poklic
geodeta?
Geodet meri zemljišča in se ukvarja s prikazovanjem zemeljskega
površja na načrtih in kartah. Naloge geodeta so planiranje,
projektiranje pri načrtovanju projektiranja mest, sosesk, naselij,
cest, železnic in pri drugih objektih na zemljišču. Njegovo delo je
tudi ugotavljanje in meritve oblik in dimenzij zemlje, izvajanje
geodetska dela v gradbeništvu, rudarstvu, gozdarstvu in
agronomiji. Izdelki, ki jih ustvari geodet, so geodetske karte,
evidence s katastrskega področja.
Če želiš od blizu spoznati delo geodeta, se prijavi na razpis in
izberi, da si želiš spoznati njegovo delo. Pridobil/a boš novo
znanje in izkušnje. Dan boš preživel/a z geodetom g. Matjažem
Novakom (Apolonij, Kamnik).

PRIJAVI SE NA JOB SHADOWING!

www.karierniplac.si

