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Na ceste za kariérou s UMB
Jednou zo súčastí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je Kariérne centrum UMB, ktorého
hlavných cieľom je už po dlhé roky sprostredkovať študentom a absolventom UMB kontakt
so spoločnosťami ponúkajúcimi pracovné príležitosti, stáže a praxe. Aktuálna situácia vo svete a na
Slovensku súvisiaca s výskytom ochorenia COVID-19 neumožňuje tento kontakt zabezpečiť formou
veľtrhov práce, workshopov a prednášok realizovaných priamo na pôde Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici.
Kariérne centrum UMB sa preto rozhodlo vziať študentov a absolventov na online cestu ‒ Kariérnu
cestu UMB, počas ktorej sa zastavia na štyroch zastávkach venovaných rôznym témam. Na každej
zastávke môžu načerpať neoceniteľné informácie, rady a tipy nielen od samotného organizátora,
Kariérneho centra UMB, ale hlavne od odborníkov z praxe, personálnych agentúr, spoločností, ich
potenciálnych budúcich zamestnávateľov. Na zastávkach sú pre nich pripravené prezentácie, videá,
webináre, konzultácie, online chaty alebo rozhovory zástupcov spoločností Intercable, O2, MSM,
Johnson Controls International, PwC, EY, Henkel, Grafton, OVB, Siemens a ďalších. Na našej online
ceste za kariérou budú našich študentov a všetkých cestujúcich sprevádzať aj úspešné lektorky, Renáta
Taligová a Anna Hríbiková, ktoré sú absolventky UMB.
Kariérna cesta UMB je určená všetkým, ktorí chcú na sebe pracovať aj počas náročnejšieho obdobia,
bez problémov sa orientovať v aktuálnych trendoch na trhu práce a vypočuť si názory a pohľady ľudí
priamo z praxe, tých najpovolanejších ‒ recruiterov a personalistov nielen národných spoločností,
ale aj medzinárodných firiem.
Tí, ktorí neváhali a reagovali na výzvu zúčastniť sa Kariérnej cesty UMB na ceste k vysnívanej práci,
absolvovali už prvú zastávku Životopis a tento týždeň sa venujú konzultáciám na tému Motivačný list.
„ Pridať sa môžete kedykoľvek. Všetky materiály z minulého týždňa na tému Životopis sú dostupné na
našom webe, univerzitnom youtube či sociálnych sieťach a ďalšie videá postupne pridávame,“ uviedla
kariérová poradkyňa Mgr. Jana Štefániková.
Životopis (27. 4. ‒ 1. 5. 2020)
Motivačný list (4. 5. ‒ 8. 5. 2020)
Pohovor (11. ‒ 15. 5. 2020)
Osobný rozvoj (18. 5. ‒ 22. 5. 2020)
Všetky informácie o Kariérnej ceste UMB sú dostupné na webovej stránke Kariérneho centra UMB
www.kc.umb.sk alebo na sociálnych sieťach Kariérneho centra UMB (Facebook, LinkedIn, Instagram).
Materiály, videá a návody sú pridávané postupne, tak ako plynie Kariérna cesta.
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