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Naam – good practice: 
Career Center van de Universiteit Ljubljana 
 
Organisatie 
Universiteit Ljubljana in samenwerking met het ministerie van onderwijs, wetenschap en 

sport en de EU 
 
Beschrijving 
Sinds 2013 is het Career Center van de Universiteit van Ljubljana een 
ontmoetingsplaats voor veelbelovende medewerkers en werkgevers. 

 
Het project wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Unie (vanuit het Europees 

Sociaal Fonds) en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Sport. Het belangrijkste 

doel van het project is: 

- het verder ondersteunen van loopbaanontwikkeling, 

- het begeleiden van hoger onderwijsinstellingen en 

- het versterken van de samenwerking tussen het Career Centre en de werkgevers. 

 

Dit zal bijdragen tot zowel een betere werkgelegenheid en inzetbaarheid van de 

afgestudeerden van de Universiteit van Ljubljanaen en het behalen van de Europa 2020-

doelstellingen. 
 

Career consultants werken binnen 23 faculteiten en 3 academies van de Universiteit 

van Ljubljana en geven ondersteuning aan studenten en afgestudeerden rond hun 

studiecarrièrepad. Om deze doelen te bereiken, werken ze samen met verschillende 

externe partners, voornamelijk de werkgevers. Naast het informeren en begeleiding, 

organiseren ze ook:  

- verschillende workshops en carrièrekampen, 

- advies over de uitdagingen van het vinden van een baan in het buitenland 

- advies over ondernemerschap en stages,  

- Skype-overleg met adviseurs uit het buitenland,  

- korte interviews met werkgevers,  

- presentaties van werkgevers op verschillende faculteiten  

- bedrijfsbezoeken. 

 
Samenwerken met carrièrecentra is een uitstekende gelegenheid voor werkgevers, die 

de kans krijgen om: 

- gratis vacatures te plaatsen,  

- studentenjobs en stages aan te bieden, 

- oproep voor studiebeurzen te plaatsen 

- of zich gewoon te presenteren aan veelbelovende studenten en potentiële kandidaten.  
 
Ze hebben ook de kans om deel te nemen aan andere activiteiten van de carrièrecentra. 
De activiteiten van het Career Centre Ljubljana zijn volledig gratis en zijn beschikbaar 

voor alle faculteiten / academies van de Universiteit van Ljubljana. 

 

 

 

 



Doelstelling /target: 
 
Termen en definities: 
Studenten, afgestudeerden, werkgevers, carrière, carrière center, werkgelegenheid. 

 
Toepassingsgebied: 
 
Methode/ bediening procedure: 
 
Gerelateerde documenten / websites: 
Extra informatie:https://Kc.uni-lj.si/o-nas 

 Find us on Twitter    Find us on Facebook 
 

Video voor studenten: https://youtu.be/WdLT3vjdhMo 

(Engels ondertiteld): https://www.youtube.com/watch?v=3MsZTUqdMKc 
 

Video voor werkgevers: https://youtu.be/kgMhrWzUfPo 

(Engels ondertiteld): https://youtu.be/NglCHOG2UN8 
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