Kako su nastali Klubovi za
zapošljavanje?
Klubovi za zapošljavanje nastali su
1970 - tih godina, kad je dr. Nathan
Azrin osmislio sam koncept Kluba za
zapošljavanje. Azrinov koncept
sastojao se od tri područja: grupe za
podršku, radionica za stjecanje
vještina potrebnih za efikasno
traženje posla i informativne točke
gdje se mogu dobiti informacije o
otvorenim radnim mjestima. Azrinovi
Klubovi za zapošljavanje rezultirali su
s 90% uspješnih zaposlenja nakon 90
dana provedbe. Iako se ovi rezultati
ne mogu garantirati - možda ćete
kroz Klub za zapošljavanje pronaći
posao, možda i ne - ali što drugo
možete poduzeti, a da ima veće
šanse za uspjeh?
Koncept Klubova za zapošljavanje
uspješno se provode diljem svijeta,
pa i u zemljama regije - Sloveniji,
Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Izvor: Azrin, N. (1981) Job Club Counselor's
Manual. University Park Press, Baltimore, SAD.

Sadržaj ove publikacije isključiva je
odgovornost udruge Carpe Diem.
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Tražiš posao?
Pridruži se!

KLUB ZA
ZAPOŠLJAVANJE
MLADIH
KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Kako izgleda sudjelovanje
u Klubu?
Sudionici će sudjelovati u intenzivnom
trotjednom programu traženja posla
koji uključuje 10 polaznika pod
vodstvom trenera kluba za
zapošljavanje. pomoću kojeg će steći
kompetencije potrebne za traženje
posla. Nakon treninga, sudionici će
imati i jednomjesečnu podršku
savjetnika i trenera u potrazi za
poslom.

Gdje se prijaviti?
Na poveznici:
http://jobclub.carpediem.hr/p
rijavni-obrazac.html

Koje koristi imaš?
ONLINE ŽIVOTOPIS
Moći ćeš uvrstiti svoj
životopis u bazu podataka
koju će pregledavati
zainteresirani poslodavci.

VIDEO ŽIVOTOPIS
Moći ćeš snimiti vlastiti
video životopis koji će biti
dostupan poslodavcima na
web stranicama Kluba.

Što je Klub za zapošljavanje
mladih?
Projekt Klub za zapošljavanje
mladih Karlovačke županije
usmjeren je na razvijanje usluga
koje će mladima nezaposlenima u
Karlovačkoj županiji omogućiti
stjecanje vještina aktivnog traženja
posla i povezati ih s poslodavcima
u Karlovačkoj županiji i šire.

VJEŠTINE
Moći ćeš uvježbati svoje
vještine traženja posla sa
stvarnim poslodavcima i
dobiti povratnu informaciju.

UMREŽAVANJE
Moći ćeš se povezati s
ostalim mladim ljudima,
razmijeniti i steći nova
iskustva.

NOVE PRILIKE
Otvorit ćeš si mnoge
mogućnosti i prilike.

POTVRDA O
SUDJELOVANJU
Dobit ćeš potvrdu o
sudjelovanju u ovim
edukacijama, što ti može biti
plus pri prijavljivanju za
posao.

To će se postići pokretanjem Kluba
za zapošljavanje unutar kojeg će
200 mladih nezaposlenih stjecati
vještine aktivnog traženja posla
kroz grupne radionice i individualna
savjetovanja te održavanjem online
platforme s profilima i životopisima
korisnika projekta koju će
poslodavci registrirani na platformu
moći pretraživati i tako pronalaziti
nove zaposlenike.
Projekt je financiran iz sredstava
Europske unije i provodi ga udruga
Carpe Diem.

