Pomagajte nam
razviti talente za
prihodnost dela.
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Verjetnost za brezposelnost mladih, mlajših od 25 let, je
trikrat višja kot za katerokoli drugo starostno skupino.
-- 1,1 milijarde delovnih mest se bo zaradi tehnološkega
napredka v naslednjem desetletju bistveno spremenilo.
-- 40% delodajalcev meni, da ne najdejo talentov s
potrebnimi veščinami. Pomanjkanje delovnih izkušenj je
ena izmed glavnih preprek.
Pripravništva postajajo ključni del kariernega razvoja
posameznikov.

Skupina Adecco je vodilni svetovni partner za kadrovske
rešitve z več kot 36.000 zaposlenimi v 60 državah.
Kot del skupine Adecco sodelujemo v pobudi za boj proti
brezposelnosti mladih in splošnemu pomanjkanju veščin.
S projektom CEO za en mesec želimo opremiti mlade s
spretnostmi

in

izkušnjami,

potrebnimi

za

oblikovanje

njihove prihodnosti.
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Kaj je praksa CEO za en mesec?
Program CEO za en mesec je globalen projekt Adecco skupine, ki mladim ponuja
izjemno priložnost za razvoj vodstvenih sposobnosti v poslovnem svetu. Praksa se
letos odvija že 8. leto zapored. V tem času se je močno povečala razširjenost programa in
njegova popularnost. V letu 2015 je bilo na svetovni ravni prejetih 35.000 prijav, ta
številka pa se je v letu 2020 povzpela čez 200.000.
Izbrani kandidat v naši regiji bo imel priložnost dobiti vpogled v delovanje globalnega
podjetja ter pridobil izkušnje in kompetence, s katerimi bo lahko pogumno zakorakal na
pot do uspešne kariere.
Letos bo praksa še bolj mednarodno obarvana, saj bo izbrani posameznik postal
enomesečni direktor celotne regije Adriatik in Madžarska ter en mesec opravljal plačano
prakso ob boku direktorice regije, Jelene Žikić.
Po končani praksi se bo potegoval še za dodatni mesec plačane prakse pod mentorstvom
globalnega izvršnega direktorja Adecco Skupine, Alaina Dehaza.
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Predlog sodelovanja: Pomagajte nas razširiti
vest o praksi CEO za en mesec na družbenih
omrežjih.
Tekst:
Ali te zanima, kako je biti direktor v velikem mednarodnem podjetju?

Če želiš pridobiti edinstvene delovne izkušnje in kompetence za začetek uspešne kariere, se prijavi na
enomesečno plačano prakso CEO za en mesec, ki jo organizira podjetje Adecco.
Adecco k prijavi vabi ambiciozne, proaktivne in timsko naravnane posameznike!

Prijavi se in postani naslednji #CEO1Mesec: www.ceoforonemonth.com
Rok za prijavo je 16.4.2021

Fotografija:

Fotografije, ki smo jih pripeli v elektronskem sporočilu, lahko uporabite za objavo na družbenih
omrežjih.
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KONTAKTNA OSEBA:
Nina Mihoci,
Specialist za Marketing Slovenija in Hrvaška
nina.mihoci@adecco.si
031 734 924
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