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Naziv projekta: Career Day 

Zemljopisno područje provedbe projekta: Osijek (Osječko-baranjska županija) 

 

Trajanje projekta:  

Priprema, odnosno organizacija projekta započinje nekoliko mjeseci prije same realizacije 

projekta kada se odabire predsjednik i članovi organizacijskog odbora. 

Projekt se realizira 10. svibnja 2022. između 10 i 15h . 

 

Kratki opis projekta: 

Projekt “Career Day” namijenjen je svim studentima Sveučilišta J.J. Strossmayera u 

Osijeku, ali i učenicima završnih godina srednjih škola koji su u potrazi za poslom, ako 

ne trenutno, tako u bližoj ili daljoj budućnosti. Projekt se provodi u Osijeku, na 

Ekonomskom fakultetu Osijek. Za vrijeme trajanja projekta, studenti i mlade osobe 

imati će izravan pristup tvrtkama s područja OBŽ-a, ali i šire i omogućena im je izravna 

komunikacija, detaljan uvid u potrebna znanja i  vještine za poželjnu struku. Poduzetnici 

će predstaviti još neotkriveni potencijal koji se krije u Osijeku informiranjem studenata 

o svome radu, predstavljanjem sebe i svojih ciljeva. Upoznavanje studenata I 

poduzetnika na ovakav način omogućuje brže i učinkovitije zapošljavanje te uspješniju i 

kvalitetniju komunikaciju među njima. S posebnim naglaskom na novu tehnologiju, 

studente se priprema na pronalazak budućeg posla. Kako bi se to ostvarilo, Career day 

pruža pomoć pri stjecanju korisnih I konkretnih znanja I vještina, zajedno uz kvalitetno 

predstavljanje na tržištu rada.  

 

Opis potreba/problema: 

Već duži niz godina postoji veliki odljev radne snage iz Slavonije i Baranje, ali isto tako I 

širom Lijepe naše. Sve više mladih ljudi odlazi u zemlje Europske unije, tako i cijelog 

svijeta, misleći kako će jedino na taj način uspjeti preživjeti i imati zdrav i udoban život. 

Demografska slika Osječko-baranjske županije posljednjih nekoliko godina u naglom je 

padu, tvrtke se zatvaraju zbog nedostatka kvalitetnih i dovoljnog broja radnika, gradovi 

se pretvaraju u naselja a sama sela postaju prazna. Prepoznali smo ovaj projekt kao 

jedan od načina na koji možemo to promijeniti. Pokazati mladim ljudima kako se imaju 

razloga i načina boriti za ostanak i priliku za rad i razvoj unutar lokaliteta.  

 



 

Ciljevi projekta:  

Opći ciljevi:  

• Pružiti studentima i mladim ljudima izravnu komunikaciju sa vodećim tvrtkama 

raznih sektora 

• ponuditi im detaljan uvid u vještine i znanja potrebna za rad u određenom polju 

• tvrtkama dati pristup većoj količini studenata i priliku za predstavljanje na tržištu  

Specifični ciljevi: 

• dovesti 20 tvrtki koji će se predstavljati i imati svoje štandove  

• planirano 500 - 1000 sudionika(studenata, srednjoškolaca i mladih ljudi) 

• ostvarenje suradnje s korporativnim sektorom Osječko-baranjske županije 

• održavanje 3 radionice/predavanja 

• dobra medijska pokrivenost 

 

Aktivnosti projekta:  

▪ logističke aktivnosti kao i organizaciju projekta provodi organizacijski odbor 

kojega odabire AIESEC Osijek; na čelu s predsjednikom organizacijskog odbora 

▪ pronalazak tvrtki prije realizacije projekta koje bi bile zainteresirane za 

sudjelovanje na projektu 

▪ izrada plana i opisa posla članova organizacijskog odobra 

▪ promocijske aktivnosti 

▪ izrada budžeta i plana radionica u sklopu projekta 

▪ redovna komunikacija sa sudionicima projekta 

 

RADIONICE/PREDAVANJA 

VAŽNOST VOLONTIRANJA U RAZVOJU 

KARIJERE – Izv.prof.dr.sc. Julia Perić 
10:00 – 11:30 

ŠTO EKONOMIST MOŽE RADITI U IT 

SEKTORU – COBE 
11:30 – 12:30 

KAKO SE PRIPREMITI ZA RAZGOVOR ZA 

POSAO, UZ SIMULACIJU RAZGOVORA ZA 

POSAO – Dr.sc. Ana Živković 

12:30 – 14:00 



 

 

 

Ciljana skupina:  

Na projektu mogu sudjelovati sudionici cijelog Sveučilišta, mladi ljudi i učenici srednjih 

škola završnih godina.  

 

Očekivani rezultati projekta:  

• na projektu sudjeluje najmanje 15 tvrtki i 300 sudionika  

• održano je najmanje 3 radionice  

• napisana su izvješća, opisi poslova organizacijskog odbora te upiti i ugovori za 

sudionike 

• održano je najmanje pet sastanaka organizacijskog odbora projekta 

• projekt je prezentiran javnosti na završnoj priredbi  

• sudionici su pozitivno ocijenili projekt u procesu evaluacije projekta  

• sve su aktivnosti završene u vremenski predviđenome roku 

• projekt je financijski pokriven 

• osigurani su temelji za provedbu projekta u budućnosti 

• najmanje 10 medijskih objava o projektu te nekoliko gostovanja na elektroničkim 

medijima 

 

Evaluacija projekta:  

Projekt će se smatrati uspješnim ako rezultira općenitim zadovoljstvom sudionika koje će 

se mjeriti provedbom anketa po završetku projekta, napisanim izvješćem organizacijskog 

odbora te ako se predviđeni i realni troškovi iz budžeta razlikuju u najviše 5%.  

 

Plan provedbe projekta:  

Po odabiru predsjednika organizacijskog odbora projekta, uslijedit će odabir članova 

organizacijskog odbora. Organizacijski odbor projekta odgovoran je za intenzivnu 

komunikaciju sa sudionicima projekta, kao i sa potpredsjednicima za marketing te 

financije i odnose s korporativnim sektorom u vezi promocije projekta i prodaje 

projekta tvrtkama, obrtima i udrugama koje bi svojim donacijama mogle potpomoći 

organizaciji projekta. Članovi organizacijskog odbora projekta zaduženi su za 



pronalazak adekvatnih tvrtki za predstavljanje, ali isto tako I za promociju samog 

projekta.  

 

Osobe odgovorne za provedbu projekta: 

Matej Švob – predsjednik lokalnog odbora AIESEC Osijek 

Sandra Marić – potpredsjednica za Business Development  

Tomislav Svalina – predsjednik organizacijskog odbora za Career Day 2022. 


