
OPTIUSOV KARIERNI

MEETUP
4. - 6. 10. 2021

ZAPOSLITVENI SEJEM Z 
OSEBNO NOTO

DELODAJALCEV 
SE PREDSTAVI15



Kaj je Optiusov karierni Meetup?

Je enostavna, organizirana, interaktivna in drugačna oblika povezovanja delodajalcev, iskalcev zaposlitve oz. karierno usmerjenih 
posameznikov preko Zoom aplikacije.

V treh dneh (vsak dan 5) se bo v živo predstavilo samo 15 delodajalcev s svojo osebno noto, vsak na svoj način.

Zakaj vas vabimo k udeležbi?

•    ker iščete kader, vendar ste že skoraj izčrpali svoje “kanale” za iskanje novih sodelavcev, zato iščete nove pristope
•    želite v živo nagovoriti potencialne sodelavce in se predstaviti kot dober in zanimiv delodajalec
•    želite v kratkem času (1h) nagovoriti čim večje število potencialnih kandidatov
•    želite predstaviti na drugačen in bolj personaliziran način

V 1 URI: boste skupaj s svojo ekipo PREDSTAVILI PODJETJE, kulturo, vizijo, delovno okolje, projekte, 
prosta delovna mesta ter možnost opravljanja študentskega dela, pripravništva ter KLEPETALI 
Z MNOŽICO VISOKO MOTIVIRANIH TALENTOV v diskretnem okolju. Tako boste nagovorili nove 
kandidate za prosta delovna mesta ter zgradili bazo potencialnih sodelavcev.
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Za sodelovanje potrebujete:

•      v naprej posneto 1-minutno VIDEO predstavitev s podnapisi v angleškem ali slovenskem jeziku, ki jo bomo uporabili za
       promocijo vaše prisotnosti na kariernem Meetupu,
•      max. 1 uro vašega časa, da se na izbrani dan vključite v ZOOM, preko “chat-a” kjer boste lahko »v živo« predstavili svoje podjetje 
       in povabili potencialne kandidate za delo pri vas.

Vaša investicija: 580 EUR + DDV
Za člane GZS: 10% popust

Cena vključuje:
•      tehnično izvedbo vašega virtualnega ozadja in tehnični support na dan vaše predstavitve
•      generalko dan pred dogodkom
•      oglaševanje in promocijo dogodka preko družbenih omrežij (FB, IG) in Google display
•      organizacijo “chat-a” v ZOOM-u s potencialnimi kandidati - tistimi, ki jih je vaša predstavitev navdušila

V ceno je vključeno tudi oglaševanje na portalu Optius.com.

Vaše prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 31. 8. 2021 na email oglasevanje@optius.com.

PRIMER IZGLEDA POGOVORA NA ZOOM-u
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IN SE PREDSTAVITE TUDI DRUGAČE!

ORGANIZATOR KARIERNEGA MEETUP-a: Moja zaposlitev d.o.o., Borovec 2, 1236 Trzin

PODPORNIK PROJEKTA:


