
   LIPANJ 2018. 

SVE USLUGE CISOK-a  SU U POTPUNOSTI BESPLATNE! 

Za prijave i upite kontaktirajte nas na cisok-zadar@hzz.hr ili 023/311-949 

CISOK Zadar, Polačišće 3 

www.cisok.hr 
 

 

Poduzetništvo 

Poduzetništvo – je li to za 
mene? 

11.06.2018. u 13 sati 
Kako razraditi poduzetničku ideju? 
Koje su karakteristike uspješnih poduzetnika? 

Samozapošljavanje 
Dogovorite termin kod 
svog savjetnika/savjetnice 
za zapošljavanje 

Uvjeti i kriteriji korištenja mjere aktivnog zapošljavanja 
– Samozapošljavanje. 

U potrazi za poslom 

Q&A – Pitanja i odgovori na 
razgovoru za posao 

Četvrtkom u 10:30 sati 
Saznajte koja su najčešća pitanja na razgovoru za 
posao, uvježbajte konkretne odgovore i naučite kako 
se predstaviti u najboljem svjetlu. 

Priprema za tržište rada 19.06.2018. u 10:30 sati 

Radionica namijenjena mladim nezaposlenim 
osobama. Upoznajte se sa  savjetima za razvoj karijere 
i uspješno predstavljanje poslodavcima, prilikama na 
tržištu rada,  mjerama aktivne politike zapošljavanja… 

Životopis i molba u 5 koraka 29.06.2018. u 10:30 sati 

→Pripremite podatke o obrazovanju i radnom iskustvu 
→  Prijavite se i dođite na radionicu u CISOK → 
Poslušajte kratke upute i primjere savjetnice → 
Izradite životopis i molbu na računalu uz pomoć 
savjetnice → Prijavite se na željeni posao 

Komunikacijske vještine 

Prijava na natječaj putem  
e-maila 

05.06.2018. u 10:30 sati 

Prijavite se za posao brzo i efikasno! Kreirajte 
korisnički račun koji ostavlja profesionalan dojam na 
poslodavca! Kroz konkretne primjere naučite korisne 
fraze te poboljšajte svoje vještine poslovnog 
komuniciranja. 

Asertivnost – ključ uspjeha u 
poslu? 

08.06.2018. u 10:30 sati 

Asertivnost je komunikacijska vještina koja nam 
omogućuje da se izborimo za svoja prava, bez 
ugrožavanja drugih. Saznajte koliko ste sami asertivni 
u komunikaciji i kako unaprijediti svoj odnos s 
poslodavcima i kolegama. 

Put do informirane odluke 

Kamo nakon osnovne škole? 
Dogovorite svoj termin 
kod CISOK savjetnica 

Informiranje učenika osmih razreda o e-upisima, 
obrazovnim programima, elementima i kriterijima za 
izbor kandidata za upis u srednje škole, tržištu rada te 
savjetovanje s obzirom na profesionalne interese i 
uspjeh učenika u osnovnoj školi. 
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