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»Korak naprej je potrebno narediti,
še preden ste nanj pripravljeni.«

Nika Torej v nasprotju z mnenjem večine ljudi meni, da si lahko pri

Karierne storitve

delu veliko bolj produktiven, če znaš stres zamenjati z notranjo
motivacijo. Je organizirana mlada podjetnica, ki ničesar ne
prepusti naključjem, hkrati pa stoji trdno na svojih tleh in stremi
svojim sanjam, ki si jih je zadala že v drugem razredu osnovne
šole. Našla jih je na Kanarskih otokih, v mestu Las Palmas de Gran
Canaria, kjer je odprla svojo jezikovno šolo in pri poučevanju
neizmerno uživa.
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Vprašaj
strokovnjaka

Svetovanje
pri pripravi
CV-ja

Optimistična Nika uživa v delu s svojimi učenci, za katere pravi, da so njena družba,
zaradi katerih se na Kanarskih otokih nikoli ne počuti osamljena. (Foto: Aljoša Petrič)

Nika, kako si se pripravljala na delo v tujini?
Moje priprave na tujino so bile ves čas premišljene. Dejstvo, da sem bila v študentskih
letih odvisna od »dobre volje« svojih staršev, me je naučilo, kako iz najmanj pridobiti
največ. Četudi so me vedno popolnoma podpirali, se mi je zdelo sebično, da bi moje
življenje bilo odvisno od njune pomoči.
Moja prva resna izkušnja s tujino je bila leta 2011, ko sem se odločila za Erasmus
študijsko izmenjavo. Menim, da ko greš enkrat v tujino, lahko kar hitro zapelješ iz poti,
zato se moraš naučiti, kako zelo pomembno je, da tisto, kar si zadaš in v življenju
začneš, tudi zaključiš. Po enem letu sem se tako vrnila v Slovenijo in opravila še zadnje
izpite na študiju pedagogike in španščine.
Poletne počitnice leta 2012 sem izkoristila za Erasmus študijsko prakso, kjer sem kot
profesorica španščine na jezikovni šoli Madridplus v Madridu pridobila svoje prve resne
izkušnje. V tem času sem dokončala tudi obe diplomski nalogi. Leta 2013 sem se
vpisala na magisterij na Univerzi v Alcalá na program poučevanja španščine kot tujega
jezika, saj sem se želela specializirati v svoji smeri. Po končanem magisteriju sem se
prijavila na Comenius izmenjavo, štipendijo Evropske Unije, in bila izbrana kot ena
izmed le 12 Slovencev, ki so kot podporo pri pridobivanju izkušenj prejemali štipendijo.
Ta je bila leta 2013 moj začetek življenja na Kanarskih otokih, kjer sem se preizkusila
kot asistentka učiteljice angleščine na osnovni šoli.

Katere cilje si si zadala na začetku in kakšna je bila pot do njihove
uresničitve? Si morda pred odprtjem jezikovne šole delala tudi kaj
drugega, dokler se ni porodila priložnost za nove izzive?
Ko govorim o svojih izkušnjah, vedno rada poudarim, da moja izkušnja ni pravilo. Takoj,
ko sem se septembra 2013 preselila na Kanarske otoke kot asistentka, sem pripravila
svoj življenjepis in ga začela pošiljati na različne šole. Hitro sem spoznala, da v javnih in
koncesijskih šolah ne bo mogoče dobiti službe, saj moj študij, ki je bil opravljen na
Univerzi v Ljubljani, v Španiji ni veljaven. Na tem mestu se je začelo moje trpljenje in
iskanje izhoda – postavljala sem si vprašanje: »Bom do konca življenja opravljala delo, v
katerem nisem specializirana (poučevanje angleščine)? Kje bom sploh lahko dobila
službo?«
Po šestih mesecih iskanja sem začela delati tri ure na teden v programu »Saturday
school« na eni izmed privatnih britanskih šol. Tri tedenske ure so bile premalo za
https://www.mojedelo.com/karierninasveti/nikatorejkoraknaprejjepotrebnonareditisepredenstenanjpripravljeni3644

2/8

13. 3. 2017

»Korak naprej je potrebno narediti, še preden ste nanj pripravljeni.«

preživetje, zato sem začela poučevati na podjetjih in hkrati ponovno razmišljala o vrnitvi
v Slovenijo. Študij v Sloveniji ti preprosto ne da vpogleda na možnosti, ki obstajajo – ko
sem diplomirala, si namreč nisem upala niti pomisliti, da ne bi delala na šoli. A življenje
v tujini, spoznavanje novih ljudi in dodatna izobraževanja so mi odprla oči in sčasoma
sem začela razmišljati drugače.
Poudariti moram, da sem vseskozi imela izredno podporo svojega fanta in obeh družin.
Dejstvo, da so verjeli vame in v moje sposobnosti, je to brezizhodno situacijo obrnilo
meni v prid, saj sem končno uvidela, da obstajajo drugi izhodi. Leta 2015 sem tako
začela delati v svoji pisarni doma, hodila na podjetja in sprejela službo koordinatorke
30-članskega kolektiva zgoraj omenjene privatne šole. Poleg vodenja sobotne šole sem
tako pred dvema letoma zavihala rokave in začela s prenovo poslovnega prostora, ki je
poleti 2016 postal moja lastna jezikovna šola.

V jezikovni šoli verjamejo v tretjega učitelja - prostor. V prostoru, ki je prilagojen učnemu
procesu, posameznik lahko doseže vse. (Foto: Aljoša Petrič)

Kako »nabiraš« nove učence in kdo skrbi za marketing podjetja?
Sem v nenehnem pogonu in poskušam se neprestano dodatno izobraževati. Za
marketing in stik s strankami poskrbim v veliki večini sama, saj sta to področji, ki me v
zadnjih letih resnično navdušujeta. Spremljam kar veliko blogov in ljudi, ki se s tem
ukvarjajo, ter redno vpeljujem nove ideje. Najbolje je, da se lahko sama odločim, kaj
želim preizkusiti in vpeljati v svoj posel, nato pa se učim iz lastne izkušnje. Nekatere
ideje ne delujejo zaradi kanarskega načina življenja, druge delujejo bolje, kot bi si mislil..
Danes je zelo pomembno, da si pripravljen sodelovati in da znaš izbrati zaupanja vredne
zunanje sodelavce. Zelo pomembno je biti povezan z najboljšimi na svojem področju.
Sama zaupam kar nekaj področij drugim – za slikovni material je zadolžen slovenski
fotograf Aljoša Petrič, načrt za prostore mi je pripravila arhitekta Manuela Zavec, za
spletno podobo skrbita Mitja Ribič in Barbara Borko, hkrati pa sem zmeraj v stiku s
priznano slovensko jezikovno šolo Languagesitter.

Kako se razlikuješ od ostalih ponudnikov podobnih storitev? Na kaj
prisegaš?
V naši jezikovni šoli se posvetimo vsakemu učencu, ker menimo, da si vsak zasluži
našo pozornost. Naše ure so individualne, v parih ali v manjših skupinah, kar pomeni, da
bo vsak, ki se uči z nami, lahko aktivno izkoristil čas. Skupine tvorimo glede na potrebe
učencev, njihov čas in starost. Verjamemo v tretjega učitelja – v prostor. Prepričani smo,
da v prostorih, ki so popolnoma prilagojeni učnemu procesu odraslih, lahko vsak doseže
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želene rezultate. Zagovarjamo dobro opravljeno delo, majhne skupine in prilagodljivost.
In točno to je tisto, kar nas dela drugačne. Za tiste, ki pa zično ne morejo biti z nami,
ponujamo ure preko Skypa.

Kako bi opisala svoj delovnik?
Želela bi si, da bi dan imel več ur, da bi lahko uresničila vse svoje ideje. Uradne ure šole
so od 9.30 do 20.30 in s tremi sodelavci zagotavljamo, da nas boste vedno našli v
pisarni. Španci večinoma komunicirajo preko aplikacije WhatsApp, kar pomeni, da je
potrebno delati tudi izven delovnega časa. Pa vendar, ko svojo službo obožuješ, to ne
predstavlja nikakršnih ovir. Ljudje s katerimi delam, imajo enak pogled na svet in točno
to je tisto, kar dela naš delovnik pozitiven in produktiven. Če se želiš razlikovati od
ostalih, moraš nuditi drugačen pristop do strank.

Nika je svojo jezikovno šolo odprla poleti 2016. Njeno ponudbo si lahko ogledate na
spletni strani www.nikateacher.com. (Foto: Aljoša Petrič)

Kako usklajuješ privatno in poslovno življenje? Ali med tako
aktivnim delovnikom uspeš najti čas za druženje?
Po treh letih konstantnega dela sem končno prišla do točke, da sem se lahko bolje
organizirala, tako da sedaj vsaj dvakrat na teden posvetim čas sami sebi! V Sloveniji
sem trenirala odbojko, tukaj sem se odločila za jogo. Glede druženja lahko rečem, da so
moji učenci moja družba. Z veliko od njih sem se v teh letih spoprijateljila, tako da mi
družbe nikakor ne manjka. Sem pa vsakič zelo vesela obiskov moje družine in prijateljev
iz Slovenije. V prostem času najraje potujem. Najino naslednje večje potovanje je v
Indonezijo že čez 20 dni.

Tvoja pot se mi zdi izredno zanimiva in pogumna, še posebej zato,
ker je Španija znana po veliki stopnji brezposelnosti med mladimi.
Kako je s tem na Kanarskih otokih?
Brezposelnost je problem. Občutek imam, da mladi premalo stremijo k temu, da bi že
med študijem vlagali svoj čas v izpopolnjevanje samega sebe, in šele po končanem
študiju se zavejo, da jim manjkajo praktična znanja.
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Se ti zdijo Kanarski otoki dobra priložnost za mlade, ki si želijo
poskusiti v tujini?
Kanarski otoki, Slovenija ali katerakoli druga država na svetu so dobro mesto, če le imaš
željo po osebni rasti ali pa želiš razviti svoje ideje. Življenje v tujini ti zmeraj prinese
nove izkušnje, nov pogled na svet, da ti nove kompetence, kar pomeni, da lahko tudi v
Sloveniji najdeš dobro službo ali si jo ustvariš kar sam. Najpomembnejše je, da veš, da
se trg dela ne bo prilagajal tebi, ampak se boš ti moral prilagoditi njemu.

Kateri so zaposlitveni portali, kjer lahko mladi pobrskajo za
prostimi delovnimi mesti?
Dva najmočnejša portala za iskanje službe, ki obstajata v Španiji, sta Laborae in
Infojobs. Če razmišljate o selitvi na Kanarskih otokih, bi vsekakor priporočala
poznavanje španščine, saj je kljub visoki stopnji turizma njihovo znanje angleščine še
vedno minimalno.

Za konec pa še – kaj svetuješ vsem, ki še kolebajo, ali poskusiti v
tujini ali ne?
Začnite razmišljati na svojo prihodnost in naredite nekaj že danes. Ne čakajte na zadnji
trenutek v pričakovanju, da se boste naslednje jutro zbudili in se čutili pripravljene za
korak naprej. Tega je vedno potrebno narediti še preden ste dejansko pripravljeni, kot
govori Seth Godin. Uspešni ljudje se od drugih razlikujejo ravno v času, ki ga potrebujejo,
da novo idejo spravijo v tek.
Prav tako bi rada povabila vse, ki si želite izvedeti še več o doseganju svojih ciljev, k
branju knjige dr. Eve Skobalj – Vzgoja in čuječnost, ki vsebuje, poleg moje zgodbe,
ogromno napotkov tako za mlade, ki si svojo pot šele ustvarjajo, kot za starše, ki želijo
pri življenjskih ciljih mlade spodbujati.
Naj zaključim s preprosto mislijo: do vrha gore ne prideš nikoli s skokom, pač pa korak
za korakom – začnite s prvim kar danes!

Na portalu MojeDelo.com je objavljenih več kot 100 prostih
delovnih mest v tujini.

PREGLEJTE JIH

Anja Damjanović za MojeDelo.com

POVEJ NAPREJ
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Brigita Grbin:
»Privilegij je
delati v takšni
državi, kot je
Švica.«

Nina Tavčar:
»Evropa je moj
dom!«

Zgovorna in pozitivna
Brigita je v Švici od leta
2014 redno zaposlena
kot svetovalka za
rekrutacijo in iskanje
kadrov (headhunting) v
agenciji Swisslinx, ki je
specializirano za IT,
nančno in farmacevtsko
področje. Občuduje
švicarsko vzgojo mladih,
ki že od rosnih let vanje
vliva občutek
odgovornosti in
samostojnosti, v Sloveniji
pa jo je zmotila
miselnost, da mora biti
zaposleni vedno zgaran
in v stanju pripravljenosti.

PREBERI

Ali obstaja
popoln tržnik?

Nina Tavčar – ženska z
glavo na pravem mestu.
Že drugič v življenju je
dobila sijajno priložnost,
da se izkaže v
Evropskem parlamentu in
tam nabira bogate
delovne izkušnje ter
osebnostno in
profesionalno raste. Je
mnenja, da je dober
delavec srečen delavec,
ki do svojega
nadrejenega in
sodelavcev gradi
vzajemen odnos dajanja
in prejemanja. Svojo
srečo je našla v Belgiji, ki
je kmalu postala njen
dom.

PREBERI

V podjetju ste se odločili,
da boste vaš posel
dvignili za eno stopničko
višje, kar je včasih težje,
kot ste pričakovali.
Postavili ste si nove, višje
cilje, in razmišljate o tem,
da bi v vašo skupino
povabili tržnika, ki bi s
svojim znanjem vaš
posel ponesel v višave.
Kako najti pravega
tržnika, ki sovpada z
vašimi potrebami? Kako
oceniti njegovo
kreativnost,
organizacijske
sposobnosti, prodajno
naravnanost, prilagajanje,
delovanje v stresnih
situacijah? Ali sploh
obstaja popoln tržnik, ki
bi dosegal vse lastnosti,
ki ste si jih zadali? Na kaj
morate biti pozorni, ko v
ekipo vabite nove tržne
obraze?


PREBERI
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Romina Godnič:
»Na razgovoru
izredno cenim
Se znate
iskrenost.«
pogajati za tisto,
kar želite?

5 nedolžnih
Storil
sem
napako –dokaj naj
korakov
naredim?v službi
uživanja

9 razlogov, zakaj
Trikrat »ne«
vas v službi ne
lenemu
marajo
sodelavcu

Tokrat smo se
pogovarjali z mlado,
simpatično in uspešno
Romino Godnič, univ.
dipl. andragoginjo, ki se
Nekateri
so
rojeni
je tekom študija
pogajalci
in
prepričevalci,
specializirala za delo z
druga skupina pa raje
odraslimi in njihovo
odneha, preden se je
izobraževanje. Romina, ki
stvar sploh dodobra
zagovarja načelo
začela. Kdo pride v
vseživljenjskega učenja,
življenju bolje skozi, ne
ima izkušnje v
bomo
diskutirali,
kadrovanju,
saj je od saj
dobro
vemo,
da je
konca leta 2015 vodja
odvisno od primera do
oddelka in odgovorna za
primera, se pa omenjena
kadrovske zadeve v
lastnost lahko pozna v
podjetju Decathlon
službi, še posebej, če
Slovenia, ki trenutno šteje
želimo doseči nekaj in
42 zaposlenih.
prepričati delodajalca, da
je dobro tako za podjetje
kot za vas tisto, o čemer
še ni razmišljal. Dober
primer je obdobje »mrtve
sezone« in zmanjšanega
dela.

V službi
Vsi
delamo
in na
napake
poti v tako
v zasebnem
službo
preživimo
življenju kot
na delovnem
približno
tretjino
mestu.
svojega
In
ko napišem
življenja
– ogromno,
»vsi«, mislim
tudi nase,
seveda,
zato
na si
vas
morate
in na
vašega delodajalca.
dovoliti,
da se na
Navsezadnje
delovnem
mestu
je tokdaj
popolnoma
tudi
pozabavate.
neizogibno
Ne
in
razumljivo.
bodite
preveč
Priresni,
»kiksih«,
smeh
ki
se nam pripetijo,
namreč,
med drugim,
ko
poskušamo
zreducira
stres,
in delamo
navezuje
po
svojih in
tesne
najboljših
iskrene stike
močeh,
je najpomembneje,
med
sodelavci in ustvarja
kako
se soočamo
sproščeno
terz pozitivno
njimi, kako
reagiramo
vzdušje,
v katerem
v situacijiboste
in
kako seInznamo
uživali.
kdo siosebi,
ne želina
katero je napaka najbolj
uživati?
vplivala, približati ter se ji
opravičiti.

Veliko ljudi zmotno
Timsko delo je vedno
razmišlja, da se
pogostejši način dela, ki
priljubljenost zgodi le
ga delodajalci zahtevajo
peščici oseb, ki se z
od svojih zaposlenih,
določenimi lastnostmi
obsega pa pomoč med
preprosto rodijo – so
sodelavci, iskanje novih
lepega videza, so
rešitev, ki vodijo do
neustrašno socialni,
skupnega cilja,
neizmerno talentirani itd.
dokončanje skupnih
Lažje se je namreč
nalog in produkcija novih
sprijazniti s to mislijo, kot
idej itd. Eno je, če
pa se zavedati, da je
pomagate sodelavcu
priljubljenost stvar
ujeti nore roke, če
vsakega posameznika,
namesto njega opravite
da je odvisna od njega,
določeno nalogo, a
da on sam lahko to
pomoč postane odveč,
kontrolira in da je vse
ko ugotovite, da namesto
povezano z razvito
njega opravljate cel
čustveno inteligenco, ki
njegov delovnik, ne le
jo oseba premore.
posamezne naloge.

PREBERI



PREBERI



PREBERI
Postanite boljši
pogajalec
PREBERI


PREBERI
PREBERI




»Sovražim pogajanje in
se mu izognem v
največjem
možnem
loku.« Vam je kaj znano?
Se lahko poistovetite z
omenjenimi besedami?
To je težava, s katero se
srečuje velika večina
zaposlenih – bodisi na
področju
boljšega
delovnega
mesta,
povišice, boljših delovnih
pogojev, itd. V spodnjih
vrsticah si preberite, kako
lahko v treh korakih
izgubite
strah
pred
pogajanjem in postanete
oseba, ki se bo znala
boriti za svoje želje.

PREBERI
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Prosta delovna mesta v tvojem kraju

Področja dela

Prosta delovna mesta v podjetjih

Ljubljana

Znanost, tehnologija

Mlinar S

Jesenice

Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport

Danfoss Trata

Ajdovščina

Osebne storitve in varovanje

Iskraemeco

Hrvaška

Znanost, tehnologija  Hrvaška

Pkk

Dolenjska

Izobraževanje, prevajanje, kultura, šport 

Trescon

Dolenjska
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