
 

 

Za študente: poklici prihodnosti 

Bodi pogumen, spremljaj in sprejmi različne priložnosti za delo, saj te lahko pripeljejo do 

sanjske službe 

(Ljubljana, 26. januar 2017) Študentom in drugim iskalcem zaposlitve, ki zbirajo informacije 

za odločitev o nadaljnjem izobraževanju in poklicih, Adecco Slovenija v pomoč in orientacijo 

ponuja nekaj praktičnih nasvetov. 

Adecco Slovenija, del velike mednarodne skupine Adecco, vodilnega svetovnega podjetja za upravljanje 

storitev na področju zaposlovanja in upravljanja s človeškimi viri, skozi vse leto ponuja raznovrstne nasvete, ki 

študentom pomagajo pri odločanju, v kateri smeri se želijo poklicno izpopolnjevati. Ponuja tudi brezplačno 

svetovanje za iskalce prve zaposlitve, s katerim mladim, ki iščejo svojo prvo priložnost, pomagajo, da naredijo 

prvi, velikokrat najtežji, korak v karieri. 

Adecco študentom svetuje: 

- bodite inovativni in aktivni pri iskanju zaposlitve, ne čakajte le na idealni oglas za prosto delovno 
mesto, 

- bodite drzni, a hkrati realni, 
- bodite pripravljeni na kompromise, 
- skrbno širite svojo mrežo stikov in poznanstev 
- prve delovne izkušnje iščite že v času študija. 

 

Podjetja potrebujejo ljudi, ki so iznajdljivi in znajo poiskati informacije, so zvedavi in iščejo rešitve ter 

odgovore. Najbolj zaželeni so zaposleni, ki jih odlikujejo fleksibilnost, dobre komunikacijske veščine in 

sposobnost dela tako individualno kot v ekipi. 

Najbolj pomembno pa je, da iskalec zaposlitve dobro premisli, kaj želi delati, da bo delo v veselje in bo osebo 

tudi izpopolnjevalo, in na katerem področju se vidi dolgoročno. Delodajalci namreč cenijo, da se kandidati za 

delovna mesta prijavljajo z natančnimi cilji in vizijo, ter seveda, da se želijo zaposliti prav pri njih. 

V prihodnosti se bodo pojavila številna delovna mesta, ki jih danes še ne poznamo ali jih zgolj slutimo, a 

vendar je mogoče vsaj okvirno določiti, kako je priporočljivo usmerjati izobrazbo in karierne poti v prihodnjih 

letih. Ker je svet, v katerem živimo, tako nepredvidljiv, se morajo mladi opolnomočiti za učenje »kako se učiti«, 

skupaj z ustvarjalnostjo, reševanjem problemov in komunikacijskimi spretnostmi. Podjetja bodo iskala 

zaposlene, ki imajo ustrezna znanja, digitalne veščine in kompetence za delo z ljudmi. 

Največ povpraševanja bo po tehničnih poklicih, po poklicih s področja: 

- znanosti, tehnologije, tehničnih ved in matematike, 
- računalništva (programerji, razvijalci programske opreme, skrbniki zbirk podatkov, strokovnjaki za 

storitve v oblaku), 
- digitalnih medijev (spletni razvijalci, strokovnjaki za digitalno trženje in upravljavci spletnih skupnosti), 
- varovanja okolja in trajnostne proizvodnje, 
- zdravstva in medicine (medicinske sestre, zdravniki). 

 

Vedno bolj pa se za iskanje ustreznih kadrov delodajalci obračajo po pomoč na kadrovske agencije, saj se 

njihovi specializirani strokovnjaki podrobno posvetijo iskanju pravih kandidatov za delovna mesta, ter hkrati 

iskalcem zaposlitve predlagajo prijave na delovna mesta, ki dejansko ustrezajo njihovim željam in potrebam. 
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