
 

Več kot 53.400 mladih in ambicioznih bo poskušalo postati "CEO za 

en mesec" 

Globalna skupina Adecco bo 50 izbranim kandidatom zagotovila edinstveno 

izkušnjo 

(Ljubljana, Zürich, 20. april 2016) Skupina Adecco, vodilna na področju kadrovskih 

rešitev, je na razpisu »CEO za en mesec«, ki ga na  svetovnem nivoju razpisujejo že 

tretje leto zapored, v Sloveniji pa drugo, prejela kar 53.400 prošenj mladih in 

ambicioznih kandidatov. Izmed vseh prijavljenih bodo izbrali 50 kandidatov, ki bodo 

lahko mesec dni delali z najvišjim vodstvom družb Adecco po posameznih državah, 

samo en kandidat pa bo imel priložnost mesec dni delati z Alainom Dehazejem, 

glavnim direktorjem globalne družbe Adecco, ki ima 500 podjetji po vsem svetu, 

32.000 zaposlenih in ustvari 22 milijard evrov prihodkov. Izbrani mladi bodo tako dobili 

priložnost, ki jim bo zagotovo v pomoč in spodbudo na njihovi poslovni poti.  

CEO za en mesec, ki predstavlja edinstveno priložnost za mlade, je bil že drugo leto zapored 

razpisan tudi v Sloveniji. V Sloveniji se je na razpis, ki je letos potekal od 1. marca do 15. 

aprila, prijavilo skoraj 550 mladih, kar je  300 prijav več kot lansko leto. V Sloveniji bodo 

izbranih kandidati poleg stresnega testa, testa splošne razgledanosti in osebnostnega testa 

povabljeni tudi na osebni pogovor, na koncu pa bo izbranih pet kandidatov v Adeccovem 

ocenjevalnem centru opravljalo različne naloge. Pet kandidatov bo imelo tako možnost 

sodelovati v čisto pravem kompleksnem procesu selekcije za visoko pozicijo v podjetju, kar 

jim bo gotovo koristilo na njihovi nadaljnji karierni poti. 

Izbrani kandidat v Sloveniji bo imel priložnost mesec dni delati ob strani direktorja družbe 

Adecco v Sloveniji, Mira Smrekarja. Lanskoletni zmagovalec razpisa v Sloveniji, Nejc Svete 

je ob koncu lanskoletne službe poudaril:»Moja izkušnja kot "CEO za en mesec," je 

edinstvena. Imel sem možnost spoznati kako deluje večja družba, se učiti od najboljših. V 

mesecu dni sem spoznal številne ljudi, pridobil številne in dragocene izkušnje, ki mi koristijo 

na moji poslovni poti.« 

Globalni podatki kažejo, da je kar okoli 73 milijonov vseh mladih nezaposlenih, kar je skoraj 

toliko, kot je prebivalcev Nemčije, obenem pa primanjkljaj primernih talentov po vsem svetu 

zavira gospodarski razvoj. V Sloveniji je bilo po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje 

januarja letos nezaposlenih več kot 27.000 mladih do 29 let. Okoli 40 % zaposlovalcev meni, 

da je glavna ovira pomanjkanje izkušenj za začetniška delovna mesta, zato skuša kadrovska 

agencija Adecco, specializirana za storitve na področju zaposlovanja in upravljanja s 

človeškimi viri, z različnimi aktivnostmi izboljšati zaposljivost mladih in pripomoči k 

razreševanju globalne neusklajenosti glede povpraševanja in potreb po talentih.  

Adecco v okviru programa Do dela z Adeccom (Adecco Way to Work) mladim nudi pomoč 

pri iskanju prve zaposlitve - od profesionalnega vodenja in učenja, do brezplačnih delavnic in 

treningov, skozi katere se mladi naučijo poiskati priložnosti, napisati boljše življenjepise in 

odlična spremna pisma ter jasno predstaviti svoje prednosti na razgovorih za delo. 



 

Za vse dodatne informacije prosimo pokličite na tel.št. 01/5609 256 ali 051 375 567 ali pišite na 

elektronsko pošto: viviana.zorz@adecco.si. 

 

Facebook: www.facebook.com/AdeccoSlovenija 
LinkedIn: Adecco Slovenija 
Twitter: https://twitter.com/AdeccoSlovenija 
Instagram: https://instagram.com/adecco_slovenija/  
 

Podjetje Adecco H.R.d.o.o., ki je v stoodstotni lasti skupine Adecco SA s sedežem v Švici, je v Sloveniji prisotno 

od leta 2000. Je vodilno podjetje na slovenskem trgu na področju upravljanja s človeškimi viri. S šestimi 

poslovnimi enotami v Sloveniji se pridružuje 6000 drugim, preko katerih skupina Adecco vsako leto in na vseh 

koncih sveta zagotavlja delo več kot 700.000 ljudem ter tako utrjuje položaj med vodilnimi kadrovskimi agencijami 

v svetu. Storitve, ki jih ponuja, spadajo v široko kategorijo začasnega dela, stalnih delovnih mest, spremembe 

karier in razvoja talentov, kakor tudi zunanje izvajanje storitev in svetovanje. Skupina Adecco je Fortune Global 

500 podjetje. Adecco S.A. je registrirano v Švici in je na borzi SIX Swiss Exchange  na seznamu pod kratico 

(ADEN). www.adecco.si 
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