
Kako do 6. razgovorov za 
delo na teden brez VIP

...pa tudi če mislite da ste “prestari”, nimate ustrezne šole, 
izkušenj, ali se mučite prebiti čez online prijavne sisteme!”



Dobrodošli!



Mi lahko naredite uslugo?

Prenesite si delovni list današnje predstavitve

             

IZKLOPITE VSE MOTNJE!!!



Imate vprašanja?



Ostanite z mano do konca...

● Kako navdušiti kadrovika ali delodajalca, pa tudi če je vaš 
CV zanič bonus trening.

● Bližnjica do prostih delovnih mest brez konkurence plonk 
listek.

● Popoln delojemalčev pogajalski seznam.

● Plus današnja prezentacija.



Ali se najdete v naslednjih situacijah...
● Ne znam se prebiti čez današnje online prijavne sisteme

● Ne najdem dovolj ustreznih zaposlitvenih priložnosti zase

● Moja starost in leta delovnih izkušenj postajajo težava 

● Prijavil/a sem se na številne razpise, ampak ne dobim nobenega odgovora

● Težavo imam, ker menjam karierno oz. področje dela

● Moj CV oz. življenjepis ni dovolj dober...



Če se, potem ste definitivno na pravem mestu



Na tem treningu se boste naučili...

● Kako odkriti zaposlitvene priložnosti PREDEN so objavljene online

● Eno stvar, ki jo morate narediti, da dobite do 6 intervjujev v 1. tednu 
(brez življenjepisa ali nadležnega in vsiljivega prodajanja/mreženja)

● Enostranski dokument, ki vam bo ustvaril zaposlitvene priložnosti

● 3 vprašanja na katera morate odgovoriti, da si najdete želeno delo

● Kako vam bodo kadroviki oz. delodajalci z veseljem dali priporočila



Kaj dela ta trening 
drugačen?



Frustracija, ki rodi Prošnja.si
● Povprečen asocialen fant iz majhnega kraja 

● Pol leta po diplomi sem bil še vedno brez službe

● Mojo kariero sem prisilno začel preko “javnih del” 

● Mojo prvo službo sem že po par mesecih sovražil

● Na lastno pobudo vzel dopust in plačal delavnico 

● Se v enem dnevu naučil več kot v 16 letih šolanja

● To znanje uporabil, da sem poiskal sanjsko službo

● Pomagal drugim iskalcem preko spletnega portala



Stvari so se spremenile



Moje ovire za pridobitev super službe

● Neustrezne delovne izkušnje

● Imel sem status “outsiderja”

● Nisem bil več ravno najmlajši

● Brez vez in poznanstev

● Nobene specializacije

● Bil je čas recesije

● Minimalna ponudba

● 15 letna zaposlitvena luknja



Zanimivosti, ki sem jih odkril...

● Uspešni iskalci dela so se posvetili metodi iskanja dela, 
ne CV-ju.

● Življenjepis je bil v večini primerov prej ovira, kot pa 
prednost.

● Iskanje službe prek spleta je najmanj uspešna in najtežja 
strategija iskanja dela!



Zakaj? Morda počnete kaj od tega...

➔ Že mesece iščete službo prek spleta

➔ Neprestano preurejate vaš življenjepis

➔ Uporabljate enake strategije kot vsi ostali

(z vami bom delil NOV precej lažji način)



Si želite lažji in hitrejši način za 
pridobitev nove zaposlitve?



3 Skrivnosti

● Skrivnost #1: Kako vaš koledar zapolniti z intervjuji, 
brez da bi sploh iskali delo

● Skrivnost #2: Kako dobiti idealno zaposlitev, brez da 
bi se sploh prijavili z življenjepisom

● Skrivnost #3: Kako na enostaven način odkriti skrita, 
neoglaševana delovna mesta, brez vez in poznanstev



Skrivnost #1 — Kako vaš koledar zapolniti z intervjuji, 
brez da bi sploh iskali delo

Preboj #1

Preboj #2



Preboj #1: Dva trga dela

Oglaševana delovna mesta
Zaposlitveni portali, ZRSZ, 
zaposlitvene agencije, sejmi, 
spletne strani podjetij, online 
CV baze, socialni mediji...

Skrita delovna mesta



Kje VI preživite večino časa, 
ko iščete zaposlitev? 



Preboj #2: Spremenite “vprašanje”

          
              Prenehajte spraševati za službo

    Vprašajte za karierni nasvet
              (Za kaj?  Kje?  Kako?)



Kontakti



Kaj bi več intervjujev 
pomenilo za vas? 



Skrivnost #2 — Kako dobiti idealno zaposlitev, brez da 
bi se sploh prijavili z življenjepisom

Preboj



          
              

   Življenjepis                                    

           

Preboj: Spremenite vaš profil

Karierni povzetek                                  

           



          
              

           

Preboj: Spremenite vaš profil

● Zgradi zaupanje

● Diskretno prodaja

● Prihrani čas

● Vzbudi radovednost

● Pridobi priporočila



Skrivnost #3 — Kako na enostaven način odkriti skrita, 
neoglaševana delovna mesta, brez vez in poznanstev

Preboj

Mreženje

Plan priporočil



          
              

           

Preboj: Neskončna priporočila



3 Skrivnosti

● Skrivnost #1: Kako vaš koledar zapolniti z intervjuji, 
brez da bi sploh iskali delo

● Skrivnost #2: Kako dobiti idealno zaposlitev, brez da 
bi se sploh prijavili z življenjepisom

● Skrivnost #3: Kako na enostaven način odkriti skrita, 
neoglaševana delovna mesta, brez vez in poznanstev



Vas lahko nekaj vprašam...



Ali so bile informacije doslej 
vredno vašega časa? 



Kaj je bil vaš trenutek 
“razsvetljenja”? 



Razkril sem veliko, ampak rad bi vam še več...
➔ Kako najti vaše idealno delovno mesto preden gre na/v javno objavo
➔ Kaj točno reči kadrovikom, da vam rečejo: “Da, pridite na razgovor.”
➔ Kako napisati “Karierni povzetek”, da impresionirate kadrovike oz. 

delodajalce (obide vaše pomanjkljivosti)
➔ Kaj vprašati na posvetovalnem razgovoru, da dobite koristne informacije in 

priporočila
➔ Kako vprašati za priporočila in vašo socialno mrežo angažirati da vam išče 

zaposlitvene priložnosti
➔ Edini 4. načini, da organizacija ustvari idealno delovno mesto za vas
➔ Kako pokažete da ste motivirani in kvalificirani za delo brez življenjepisa
➔ Kako dobite direktne kontakte kadrovskih menedžerjev in delodajalcev
➔ In še veliko, veliko več...



Vam lahko pokažem kako bi 
lahko dobili še več osebne 

pomoči z moje strani? 



Virtualni Insajderski Program - V.I.P
“Kako si iz NIČ v le 28. dneh ustvarite 

Veze In Poznanstva, ter si z njimi 
pridobite vašo idealno zaposlitev”

7 VIDEO LEKCIJ + DOŽIVLJENSKI DOSTOP

➔ Učil vas bom jaz osebno

➔ Delajte v svojem ritmu

➔ Sistem najboljših praks

➔ Preko katerekoli naprave

➔ Prilagojen vašim željam



Korak #1
30-dnevni načrt

Kako vstopite na skriti trg dela
in eliminirate konkurenco

REZULTAT:
● Pridobitev top samozavesti
● Prve hitre zmage in zagon



Korak #2
Karierni povzetek

Kako si izdelate svoj karierni 
povzetek, ki vam odpira vrata

REZULTAT:
● Karierni dokument, ki 

opisuje vas in službo
katero si želite!



Korak #3
Obvladovanje sestankov

Kako z lahkoto pridobite vaš prvi 
posvetovalni sestanek, pa tudi
če ste brez vez in poznanstev

REZULTAT:
● Pridobite vaše prve 

ena-na-ena sestanke z 
kadroviki in delodajalci 
že naslednji teden



Korak #4
Neskončna priporočila

Kako voditi sestanek, ki vam
prinese neskončne reference

REZULTAT:
● Konstantno prejemajte 

priporočila na razgovorih
s kadroviki in delodajalci



Korak #5
Ciljanje delodajalcev

Kako izdelate prioritetno listo 
ciljanih delodajalcev - v enem 
samem popoldnevu

REZULTAT:
● Ciljna črta je že zelo blizu



Korak #6
Hitri kontakt

Kako uporabite bljižnico, da
si zagotovite razgovor za delo

REZULTAT:
● Kako si pridobite intervju in 

vzbudite pozornost vašega 
bodočega šefa



Korak #7
Zmagovalna predstavitev

Kako predstavite vašo vrednost, 
da pridobite ponudbo za delo

REZULTAT:
● Vaša ‘VIP vstopnica’ v 

organizacijo s katero si 
pridobite ponudbo za delo



Za koga je ta program?
Za vse, ki iščete delo ali menjate kariero in želite:

- več zaposlitvenih priložnosti

- več intervjujev in ponudb za delo

- preseči probleme v vašem CV-ju

Ali ste pripravljeni na spremembo?



Virtualni Insajderski Program - V.I.P

(vrednost 497 €)

“Kako si iz NIČ v le 28. dneh ustvarite veze in poznanstva,
ter si z njimi pridobite vašo idealno zaposlitev”

7 VIDEO LEKCIJ + DOŽIVLJENSKI DOSTOP



Bonus #1
Sledilnik TOP delodajalcev

★ Sledenje vašemu uspehu
★ Najdite TOP delodajalce



Kaj boste dobili...
VIP Virtualni Insiderski Program (vrednost 495 €)

★ Sledilnik TOP delodajalcev (vrednost 49,95 €)

Skupna vrednost 549,00 €



Bonus #2
Odpiralec vrat

★ Popolna prošnja za sestanek
★ Kaj točno poveste da dobite 

sestanek
★ Kako uporabite priporočila



Kaj boste dobili...
VIP Virtualni Insiderski Program (vrednost 495 €)

★ Sledilnik TOP delodajalcev (vrednost 49,95 €)

★ Skripta “Odpiralec vrat” (vrednost 79,95 €)

Skupna vrednost 624,90 €



Bonus #3
VIP zaganjač

★ Najdite priložnosti znotraj 
vaše obstoječe mreže

★ Odkrijte kje začeti in kako 
hitro razplesti vašo mrežo



Kaj boste dobili...
VIP Virtualni Insiderski Program (vrednost 495 €)

★ Sledilnik TOP delodajalcev (vrednost 49,95 €)

★ Skripta “Odpiralec vrat” (vrednost 79,95 €)

★ Zaganjač Vez In Poznanstev (vrednost 29,95 €)

Skupna vrednost 654,85 €



Bonus #4
Seznam dobrih praks

★ Odpravljalec stresa pred 
sestanki z delodajalci

★ Osredotočite se na vašega 
sogovornika, ne na proces



Kaj boste dobili...
VIP Virtualni Insiderski Program (vrednost 495 €)

★ Sledilnik TOP delodajalcev (vrednost 49,95 €)

★ Skripta “Odpiralec vrat” (vrednost 79,95 €)

★ Zaganjač Vez In Poznanstev (vrednost 19,95 €)

★ Seznam dobrih praks (vrednost 29,95 €)

Skupna vrednost 674,80 €



Če je vse kar se zgodi, da...
Konstantno dobivate sestanke z delodajalci in 
kadroviki... bi bilo to vredno?

Vam pridobi samozavest, da odkrijete vašo 
idealno službo… bi bilo to vredno?

Vam KONČNO omogoči pridobitev službe, ki si 
jo resnično želite… bi bilo to vredno?



Glede cene sem imel dve izbiri...
1. Prva izbira - Poceni, da prodam kolikor se 

le da… (ne bi me motiviralo, da delavnicam 
res dodam VELIKO vrednost)

ali

2. Druga izbira - Zahteva malce večjo naložbo 
z vaše strani… (ampak v zameno vam lahko 
posvetim veliko več časa in TOP resursov za 
zagotovljen končni uspeh)



Kakšno vrednost bi za VAS predstavljalo 
skrajšanje iskanja dela za 1. mesec?

En sam mesec?

Bi bilo to 1.000 €, 2.000 €, 3.000 € ali celo 
veliko več v vrednosti vaše naslednje plače?



Skupna vrednost programa je 674,80 €
Vi ga lahko danes dobite za...

197€

www.prosnja.si/vip
Začnite zdaj na:



Vas zanima?  Želite plačilo na obroke?
Enkratno plačilo

197€
(prihranite 17%)

Plačilo na 3 obroke

3 x 77€
(skupaj 231€)
2,56€ / dan

Začnite zdaj na: www.prosnja.si/vip



Zdaj imate dve možnosti...
Prva možnost - Nadaljujete po isti poti kot doslej 
in porabite mesece časa da to pogrunate sami.

ali pa...

Druga možnost - Naredite to majhno investicijo 
danes in si pridobite sistem s katerim pridete 
pred delodajalce in kadrovike ter dobite službo.

Začnite zdaj na: www.prosnja.si/vip



30-dnevna 100% garancija

Udeležite se celotnega programa in če ugotovite
da to ni prava stvar za vas, mi preprosto pošljite 
e-pošto z dokazom da ste dokončali vsaj prva dva 
koraka in TAKOJ boste dobili povrnjeno celotno 
kupnino. Brez vprašanj in nepotrebnih komplikacij. 
Ja, tako enostavno je to.

Začnite zdaj na: www.prosnja.si/vip



Moja dodatna garancija

Če ne boste dobili vsaj enega sestanka oziroma 
intervjuja s kadrovikom ali delodajalcem v 30. 
dneh, mi to javite in z vami bom opravil…

BREZPLAČNO OSEBNO SVETOVANJE

Začnite zdaj na: www.prosnja.si/vip



Bonus #5
 (za hitro reakcijo)

Mapa z dokazanimi primeri trikov in 
taktik zmagovalnih intervjujev 

(vrednost 97€)

Začnite zdaj na: www.prosnja.si/vip



Kaj boste dobili...
VIP Virtualni Insiderski Program (vrednost 495 €)
★ Sledilnik TOP delodajalcev (vrednost 49,95 €)
★ Skripta “Odpiralec vrat” (vrednost 79,95 €)
★ Zaganjač Vez In Poznanstev (vrednost 19,95 €)
★ Seznam dobrih praks (vrednost 29,95 €)
★ Mapa zmagovalnih trikov (vrednost 97,00 €)

Skupna vrednost 771,80 €



Bonus #6
 (za hitro reakcijo)

Pribor za preobrazbo vašega CV-ja 
(Predloge: kariernega povzetka, 

življenske zgodbe, liste TOP veščin)
(vrednost 197€)

Začnite zdaj na: www.prosnja.si/vip



Kaj boste dobili...
VIP Virtualni Insiderski Program (vrednost 495 €)
★ Sledilnik TOP delodajalcev (vrednost 49,95 €)
★ Skripta “Odpiralec vrat” (vrednost 79,95 €)
★ Zaganjač Vez In Poznanstev (vrednost 19,95 €)
★ Seznam dobrih praks (vrednost 29,95 €)
★ Mapa zmagovalnih trikov (vrednost 97 €)
★ Pribor za predelavo CV (vrednost 197 €)

Skupna vrednost 968,80 €



Zakaj bi DANES investirali v 
Virtualni Insajderski Program?

1. Da prenehate zapravljati čas s prijavnimi sistemi
2. Da dobite razgovore ena-na-ena z delodajalci
3. Da se zavarujete s 30-dnevno 100% garancija 
4. Da dobite doživljenski dostop do vseh materialov
5. Da si pridobite ekstra bonuse, ki kmalu izginejo...

Začnite zdaj na: www.prosnja.si/vip



Naj vam pokažem kaj naredite zdaj:

Začnite zdaj na: www.prosnja.si/vip



BREZPLAČNI BONUSI
www.prosnja.si/bonusi

Začnite zdaj na: www.prosnja.si/vip

● Kako navdušiti kadrovika ali delodajalca, pa tudi če je vaš 
CV zanič bonus trening.

● Bližnjica do prostih delovnih mest brez konkurence plonk 
listek.

● Popoln delojemalčev pogajalski seznam.
● Plus današnja prezentacija.



Odgovori na Vaša vprašanja...

197€
(prihranite 300,00€)

www.prosnja.si/vip

  VIP Virtualni Insiderski Program (495,00€)
★ Sledilnik TOP delodajalcev (49,95€)
★ Skripta “Odpiralec vrat” (79,95 €)
★ Zaganjač Vez In Poznanstev (19,95€)
★ Seznam dobrih praks (29,95€)
★ Mapa zmagovalnih trikov (97,00€)
★ Pribor za predelavo CV-ja (197€)

Začnite zdaj za le: 

Dodatna vprašanja? Pošljite jih na podpora@prosnja.si

Skupna vrednost 968,80 €


