POROČILO PROJEKTA

2013

ZAHVALA
Spoštovani!
V mednarodnem društvu študentov elektrotehnike in računalništva - EESTEC smo močno osredotočeni na
študente in njihovo kasnejšo vlogo v gospodarstvu. Že v času študija jih skušamo povezati z industrijo, zato
smo letos na Fakulteti za elektrotehniko in Fakulteti za računalništvo in informatiko od 15. do 17.4. že šestič
organizirali Sejem možnosti in priložnosti - JobFair. Tu imajo uspešna slovenska podjetja možnost, da se predstavijo študentom naravoslovno - tehniških fakultet in poiščejo želen kader. Študentje pa s tem dobijo odlično
priložnost pridobiti pomembne informacije o zaposlovanju ter hkrati navezati stike s predstavniki podjetij.
Vedno bolj pa šteje tudi neformalno znanje, zato želimo večjo zaposljivost študentov doseči skozi različne
dejavnosti. Glavni namen sejma torej še vedno ostaja isti, letos pa smo dodatno organizirali delavnice Kariernih
centrov Univerze v Ljubljani.
Na letošnjem JobFair-u se je predstavilo 14 podjetij in organizacij: LTFE, Špica, Gen-I, Iskraemeco, ComTrade,
Hella, Aviat, ELES, Kolektor, Biosistemika, SIQ, Korona, Elektrospoji ter Karierni centri Univerze v Ljubljani. V
sklopu sejma so bila organizirana tudi predavanja nekaterih podjetij, študentje pa so se lahko udeležili treningov in delavnic, ki jim bodo v pomoč pri iskanju zaposlitve.
Društvo EESTEC se Vam iskreno zahvaljuje za sodelovanje na letošnjem Sejmu možnosti in priložnosti – JobFair 2013.
Veselimo se sodelovanja z Vami tudi v prihodnje!
Uroš Zupan
Glavni organizator JobFair 2013

Domen Rode
Predsednik EESTEC LC Ljubljana
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Utrinki
Namen sejma
Slovenski tehnološki gospodarski prostor se že dolgo bori s primankljajem
kvalitetnega kadra, zato je toliko bolj pomembno, da se podjetja povežejo
s študenti že v času njihovega študija. Študenti in mladi diplomanti pa se
pogosto srečujejo s težavami pri iskanju dobrih delovnih izkušenj, praks in
štipendij. Zato smo v mednarodnem združenju študentov elektrotehnike
in računalništva EESTEC LC Ljubljana že petič organizirali Sejem možnosti
in priložnosti JobFair, s katerim želimo podjetjem na eni in študentom na
drugi strani omogočiti vzajemno prepoznavnost.

Potek sejma
JobFair - Sejem možnosti in priložnosti se je odvijal od 15. do 17. aprila
2013 v avli Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in
informatiko. Sejem je bil sestavljen iz dveh sklopov: predstavitve podjetij
na stojnicah v avli, kjer so podjetja razdeljevala svoje promocijske materiale, in predstavitve našega društva na stojnici, kjer smo tudi razdeljevali brošure, v katerih so bila predstavljena podjetja, ki na sejmu niso bila
fizično prisotna. Drugi del je sestavljalo devet predavanji ter tri delavnice.

2013
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Utrinki

ŠPICA
Predavatelj: Tone Stanovnik
Vsebina:
•
•
•
•
•

predstavitev načina dela in vizija podjetja,
soočanje podjetja s trenutno gospodarsko krizo,
koncepti vodenja podjetja,
razlogi za razvoj na vzhod in razvijajoče trge,
nasveti za inovativno poslovanje – drugačnost se izpla.

COMTRADE
Predavatelji: Predstavniki podjetja ComTrade
Vsebina:
•
•
•

Zakaj je timsko delo pomembno za uspeh podjetja.
Kaj in kako delajo v podjetju ComTrade – predstavitev konkretnih
primerov in odlomki z običajnega ComTrade-ovega delovnega dne.
Poletna šola Edit – odlična priložnost za nadgradnjo znanja s
praktično izkušnjo. O poletni šoli Edit sta spregovorila zaposlena, ki
sta bila nekoč tudi sama udeleženca Edita.

HELLA SATURNUS
Predavatelj: mag. Andrej Krejan
Vsebina:
•
•
•
•
•
•
•

zgodovina podjetja HSS,
HSS danes,
razvoj oddelka za razvoj elektronike v HSS,
struktura oddelka za razvoj elektronike,
področje razvojnega dela,
glavni izzivi pri razvoju elektronike,
vizija nadaljnega razvoja oddelka.

IBM
Predavatelj: Bernard Grum
Vsebina:

Predstavnik podjetja IBM je opisal tehnologije, koncepte, dobre prakse
in možnosti za delo v njihovem podjetju. Hkrati je študentom na zelo
zanimiv način predstavil delovanje velikega mednarodnega podjetja kot
je IBM

Slovenska startup podjetja
Predavatelji:
•
•
•
•
•

Tomaž Frelih – Hekovnik,
Klemen Zupančič – Biosistemika,
Dragoslav Radin – Fylet,
Tomaž Cimerman – Arboobra,
Igor Panjan – Smart Housekeeping.

2013
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Utrinki
Delavnice in treningi:

Zavod študentska svetovalnica: Tujina vabi
Izvajalec: Živa Cotič, svetovalka za študij v tujini
Vsebina:
•
•
•
•

kako lahko praktično usposabljanje v tujini dopolni življenjepis,
katere možnosti so na voljo za tukajšnje študentsko področje,
redna zaposlitev v tujini,
pridobitev vize.

Trening projektnega vodenja
Izvajalec: Anže Bizjan
Vsebina:
•
•
•
•
•

kaj je projekt, kdaj se začne in konča,
zakaj postavljati cilje,
kako do inovativnih idej pri projektih,
kako zagotoviti uspeh projekta,
kako graditi temelje za prihodnost.

Karierni centri: priprava CV-ja in motivacijskega pisma
Izvajalec: Andraž Banfi
Vsebina:

V prvem delu dogodka so bile predstavljene vsebine, ki sestavljajo
obe pisni predstavitvi:
• katere elemente naj vključuje dober življenjepis in motivacijsko
pismo,
• katere vsebine ni priporočljivo navajati.
V drugem delu dogodka so študentje izdelovali motivacijsko pismo
in CV, saj je dogodek potekal v računalniški učilnici, tekom priprave
obeh predstavitev pa so imeli možnost kariernega svetovanja in informacij za pisno ter osebno predstavitev.

Karierni centri: osebna predstavitev in elevator pitch
Izvajalec: Andraž Banfi
Vsebina:

Na delavnici so študentje spoznali:
• inovativne oblike predstavitve delodajalcu,
• kaj vse je pomembno za uspešen nastop na zaposlitvenem
razgovoru,
• napake, ki študente na razgovoru lahko stanejo zaposlitve,
• kako v samo eni minuti predstaviti svoje največje prednosti in s
tem prepričati delodajalca, da ste pravi kandidat zanj,
• preizkusili so se v simulaciji razgovora z delodajalcem.

2013
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Predavalnica 5
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Seznam vseh partnerjev

Podjetja, laboratoriji in organizacije:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iskraemeco
Aviat
Comtrade
ELES
Gen-I
Hella
Kolektor
LTFE
Špica
Biosistemika
Elektrospoji
Korona
SIQ
IBM
Hekovnik
Fylet
Arboobra
SMART product agency
Karierni centri Univerze v Ljubljani
Zavod Študentska svetovalnica

Načrti za prihodnost

Medijski sponzorji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Študentarija
Energetika.net
Strojnik.si
ŠSFE
ŠSFRI
Računalniške novice
Filternet.si
e-Študentski servis
Nefiks
IRT3000
Revija Študent
Revija avtomatika
mojazaposlitev.si
Mladi podjetnik

2013

Odzivi podjetij in študentov letošnjega sejma so bili izjemno pozitivni, zato smo z mislimi že pri JobFair-u 2014.
Če imate kakršnekoli pohvale, pritožbe ali komentarje glede letošnjega sejma JobFair, nam to prosim sporočite
na info@eestec-lj.org. Veseli bomo vaših povratnih informacij.
V jesenskih mesecih 2013 pa v združenju EESTEC načrtujemo izvedbo mednarodne strokovne delavnice, ki se
je bodo udeležili študenti elektrotehnike in računalništva iz različnih držav Evrope. Če vas morebitno sodelovanje
zanima, nam pošljite elektronsko pošto na naslov info@eestec-lj.org, in z veseljem se bomo dogovorili za osebno
srečanje.
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Odgovorni za izvedbo projekta JobFair 2013

Uroš Zupan

Filip Kralj

Domen Rode

Gregor Črv

Eva L. Žnidaršič

Samo Pahor

Darja Šalehar

Sodelovali so tudi:
Urh Likar,
Mojca Bertoncelj,
Gregor Treska,
Matic Jesenovec,
Demjan Vester,
Egej Vencelj,
Erik Plestenjak,

2013

Luka Ločniškar,
Boris Pekolj,
Martin Cimerman,
Boštjan Bohte,
Denis Kotnik,
Nejc Tržan,
Jacinta Mihelčič,
Kristina Nikolovska.
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KDO SMO EESTEC?
Mednarodna Organizacija EESTEC (Electrical
Engineering STudents’ European assoCiation)
je neproﬁtno in nepolitično združenje študentov
iz univerz in inštitucij, ki delujemo na področju
elektrotehnike in računalništva. EESTEC je bil
ustanovljen 3. Maja 1986 na Nizozemskem, kjer
je skupaj stopila skupina delegatov iz 33 mest, ki
so predstavljali 17 evropskih držav. Zadali so si
cilj izboljšati povezavo med študenti, industrijo in
univerzami po celotni Evropi.
Od takrat je pri oblikovanju EESTEC-a sodelovalo
več kot 80 univerz in tisočeri študenti so organizirali veliko mednarodnih projektov. Danes EESTEC sestavlja 53 komitejev iz 28 držav.
Lokalni komite Ljubljana je eden od ustanovitvenih članov EESTEC-a. Trenutno šteje približno
25 aktivnih članov. Tekom leta, tako kot drugod
po Evropi, tudi mi organiziramo vrsto zanimivih
projektov kot so mednarodne delavnice (Power
Engineering Today and Tomorrow, Students vs.
Economic Crisis,Training for trainers, Bad Cars
Gone Electric 1 & 2 …), sejem JobFair, Piknik FE
vs. FRI, mednarodni motivacijski vikend, okrogle
mize in neformalna druženja.
Študentom želimo ponuditi kar najbolj zanimive in
pestre aktivnosti, zato za člane redno organizira-

mo izobraževanja mehkih veščin, organizacije projektov pa se lotimo sistematično in usklajeno. Ker
verjamemo v sodelovanje, poizkušamo vseskozi
spodbujati povezovanje med študentskimi društvi,
organizacijami in združenji. Na ta način želimo
izboljšati pretok izkušenj in znanj ter tako olajšati
povezovanje različnih študijskih sfer.
Študentom poleg delavnic v Sloveniji omogočamo
tudi brezplačen obisk delavnic v tujini. Člani
boste razširili svoja obzorja izven meja Slovenije,
urili tuji jezik, spoznali enakomisleče študente
in študentke, se izobraževali in se ob vsem tem
hkrati zabavali.
EESTEC vabi vse študente, ki ste željni izboljšati
svoje kompetence na strokovnem in nestrokovnem področju, da se jim pridružite in na ta način
odkrijete, kako zanimivo je lahko študentsko
življenje v EESTEC-u. Redna srečanja društva
potekajo ob sredah ob 19:00 na Kersnikovi 4 v
Ljubljani (sejna soba ali mednarodna pisarna), po
srečanjih pa poteka še neformalno druženje.
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