14. jūnijā sākas NVA karjeras dienas darba meklētājiem “Esi savas karjeras
virzītājs!”
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Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no 14. līdz 18. jūnijam rīko tiešsaistes karjeras dienas darba meklētājiem “Esi savas karjeras
virzītājs!”. Karjeras dienu nedēļā notiks tikšanās ar darba devējiem un karjeras konsultantu meistarklases, lai darba meklētājiem
sniegtu aktuālāko informāciju par darba iespējām Latvijā un praktisku atbalstu darba meklēšanā un karjeras veidošanā.
Ikviens interesents, kurš meklē darbu vai vēlas attīstīt karjeras veidošanas prasmes,NVA Karjeras dienu aktivitātēm tika aicināts
pieteikties iepriekš - NVA tīmekļvietnes sadaļā “Karjeras dienas 2021” aizpildot pieteikuma anketu. Pieteikšanās karjeras
konsultantu meistarklasēm jau ir noslēgusies, taču interesenti vēl var pieteikties tikšanām ar darba devējiem, kuri stāstīs, ko
sagaida no darbiniekiem un kādas darba un karjeras izaugsmes iespējas piedāvā savos uzņēmumos.
Karjeras dienu ietvaros ar darba meklētājiem tiešsaistē satiksies tādi Latvijā pazīstamie darba devēji kā “Accenture”, “BITE Latvija”,
“Lidl Latvija”, “Luminor Bank”, “Printful Latvia”, “Rimi Latvia”. Notiks tikšanās arī ar Valsts kancelejas un Nacionālo bruņoto spēku
pārstāvjiem, kuri informēs par darba iespējām valsts pārvaldē un aizsardzībā. Tikšanās datumi, laiki un darba devēju saraksts
pieejams NVA tīmekļvietnes sadaļā “Karjeras dienas 2021”
Lai sniegtu praktisku atbalstu darba meklēšanā un karjeras plānošanā, Zoom platformā notiks piecas NVA karjeras konsultantu
meistarklases: “CV sagatavošana: Europass un Canva”, “Motivācijas vēstules sagatavošana”, “Darba intervija tiešsaistē (praktiski
padomi)”, “Savu resursu apzināšanās darba atrašanā” un “Karjeras mērķu uzstādīšana un sasniegšana”. Lai gan pieteikšanās
karjeras konsultantu meistarklasēm jau ir noslēgusies, jebkurš interesents var pieteikties individuālajām konsultācijām pie NVA

karjeras konsultantiem un iegūt informāciju par meistarklasēs apspriestajām tēmām.
Karjeras dienas darba meklētājiem NVA rīko jau ceturto gadu pēc kārtas. 2018.gadā NVA karjeras dienās piedalījās 3,5 tūkstoši
darba meklētāju, bet 2019.gadā – jau 4 tūkstoši. Pērn pasākuma aktivitātes norisinājās gan klātienē, gan tiešsaistē: NVA tiešsaistes
pasākumu ar darba devēju piedalīšanos “Ko darīt šodien, lai būtu konkurētspējīgs darba tirgū rīt?” attālināti skatījušies vairāk nekā
4,3 tūkstoši interesentu, savukārt klātienes darba interviju simulācijās piedalījās 275 interesenti 22 NVA filiālēs.
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