job
shadowing
Bi bil/-a rad/-a za en dan radijski/-a
voditelj/-ica,
kustos/-inja
ali
dramaturg/-inja?
Bi
rad/-a
izvedel/-a, kako poteka delovni dan
kuharja in frizerke? Prijavi se in
sodeluj v "senčenju delovnega
mesta"!

KUSTOS PEDAGOG/-INJA
Kustos pedagog/-inja v muzeju skrbi za
posredovanje znanja in informacij o muzejskih
predmetih različnim obiskovalcem. Povezuje se s
šolami in drugimi izobraževalnimi ustanovami ter
usklajuje svoje delo s potrebami njihovih
programov.
Prvi teden v juliju te David Kožuh, kustos pedagog
iz Goriškega muzeja vabi, da z njim preživiš delovni
dan in spoznaš, kako potekajo priprave na
vodenje in sama izvedba vodenj po muzejskih
zbirkah.

DRAMATURG/-INJA
Dramaturg je literarni, gledališki, filmski , televizijski
ali radijski svetovalec povezan z določeno
skupino ali režiserjem. Njegova skrb je priprava
uprizoritve oz. umetniškega izdelka. Sodeluje z
režiserji, scenografi, kostumografi, igralci, lektorji
ter tehničnim osebjem.
Na job shadowingu boš spoznal/-a dramturginjo,
ki deluje v SNG Nova Gorica - mag. Ano Kržišnik
Blažica. Z veseljem ti bo pokazala vse zanimivosti
tega poklica in te morda navdušila, da se za ta
poklic odločiš tudi ti.

RADIJSKI VODITELJ /
RADIJSKA VODITELJICA
Radijski voditelj bere besedila in sporočila v
okviru programske zasnove z upoštevanjem
navodil režiserja, avtorja ali urednika oddaje.
Kot soustvarjalec sodeluje v vseh oblikah
radijskega dela na področju vodenja javnih
oddaj. Za mikrofonom sproščeno komunicira s
poslušalci in s sodelavci ter zagotavlja pravilno
in kultivirano rabo govorjenega jezika.
Prijavi se na job shadowing in preživi
dinamičen dan z radijsko voditeljico Radia
Robin - Matejo Grebenjak.

FRIZER/-KA
Dela frizerja/frizerke so raznolika: od striženja,
oblikovanja pričesk, barvanja las, trepalnic, do
negovanja las in lasišča. Ko stranka vstopi v
salon, se frizer z njo posvetuje o želeni storitvi.
Pričesko oblikuje s striženjem, navijanjem,
spenjanjem, oblikuje jo s sušilcem in krtačo ter
drugimi frizerskimi aparati in pripomočki.
To poletje imaš možnost preživeti en delovni
dan v frizerskem salonu Tina v Novi Gorici in
spoznati še ostale delovne naloge tega
poklica.

KUHAR/-ICA
Delo kuharja je raznoliko in obsega vse od
naročanja in prevzemanja živil do čiščenja,
toplotne
obdelave,
razdeljevanja
na
posamezne obroke, garniranja in dekoriranja
jedi. Kuhar sodeluje pri pripravi in sestavljanju
jedilnih listov, dnevnih menijev ter pri pripravi
kalkulacij za posamezne jedi in obroke. Za
uspešno delo spremlja strokovne novosti in jih
tudi uporablja.
Bi rad/-a spoznala skrivnosti izkušenih
kuharjev? Prijavi se na job shadowing in preživi
en delovni dan s kuharji Ošterije Žogica.

Prijavi se na elektronski naslov anja.nemec@lung.si do 2. julija 2021.
Ob prijavi sporoči poklic, ki ga želiš spoznati.
Če se bo za posamezen poklic prijavilo več kandidatov, bomo izpeljali
žrebanje. Nagrajence bomo o izbiri obvestili 2. julija.
Z vsakim od nagrajencev se bomo individualno dogovorili glede obiska
na izbranem delovnem mestu. Zagotoviti si moraš prevoz.
Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje
soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.

PRIJAVI SE NA JOB SHADOWING!

www.karierniplac.si

