
 SRPANJ 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? 

09.07.2018. u 13 sati 

23.07.2018. 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 

Moj prvi posao 05.07.2018. 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… 

Europass životopis 13.07.2018. u 10:30 sati 
Što je Europass portfelj? Koje su prednosti Europass formata 
životopisa? Izrada vlastitog životopisa, uz pomoć savjetnica. 

Životopis i molba u 5 koraka 27.07.2018. 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 

Q&A – Pitanja i odgovori na 
razgovoru za posao 

12.07.2018. u 10:30 sati 
26.07.2018. u 10:30 sati 

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

Kako ostaviti dobar prvi 
dojam? 

10.07.2018. u 10:30 sati 

Jeste li znali da svi mi, pa tako i poslodavci, više 
vjerujemo poruci koju primamo neverbalno? Naučite 
svjesno koristiti svoj glas, geste i izraze lica kako bi se 
predstavili u najboljem svjetlu! 

Put do informirane odluke – aktivno ljeto za učenike osnovne škole 

Ljetna škola profesionalnog 
razvoja   

16. - 20.07.2018. 

S obzirom da je prema današnjim uvjetima za upis u 
srednju školu ključno imati dobre ocjene već od petog 
razreda važno je početi na vrijeme poticati 
profesionalnu zrelost učenika. 

 Kontaktirajte nas i saznajte detaljni program ljetne 
škole. Prijavite svoje dijete i pomognite mu da kad 
dođe vrijeme upiše školu koju želi! 

Svaki dan od 10 do 12 sati 
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