
Miran Šoi  i Cvitan Željkoć
Obrt: priru nik o uvjetima č

otvaranja i poslovanja obrta, 
obrazovanju za obrtni ka č
zanimanja, organiziranosti 
obrta i vo enju poslovnih đ

knjiga 

Leo Lentz
Deset zapovijedi 

za uspješnost 
malih i srednjih 
poduzetnika  

Seth Godin
Plava krava: 

preporodite svoj 
posao: budite 

osobiti  

Karijere 2010.: 
kako prona i bolji ć

posao?  

Loren B. Belker  
Gary S. Topchik

Menadžer po etnikč

Nikola Vukmirović
Privatni posao: 
znanje i mašta

KAKO PRONA I POSAO?Ć

Thich Nhat Hanh 
Posao: kako prona i ć

smisao i radost u 
svakodnevnim 
obavezama 

Tony Buzan
Mentalne mape u poslu : kako 

biti najbolji u svom poslu i 
pritom imati vremena za 

zabavu 

Gordana Frga i  č ć
Kako dobiti posao: 

vodi  za zaposlene i č
nezaposlene 

tražitelje posla  

Richard Nelson Bolles
Koje je boje Vaš 

padobran?: prakti ni č
vodi  za one koji traže č
posao i one koji žele 
promjenu u karijeri

Nenad Baki , ć
Vera ubrani , Ivana HunjetČ ć

Ho u bolji posao!: vodi  za ć č
inteligentnu promjenu 

radnog mjesta

Sve ono što prethodi procesu traženja 
posla, osvješ ivanje vlastitih želja, motiva, ć

ambicija, proširivanje vidika... 

Jörg Knoblauch
Biti poduzetnik života: 

33 provjerene strategije 
za uspjeh u radu  

ŠTO TREBAM ZNATI PRIJE NEGO LI 
KRENEM TRAŽITI POSAO?

Proces traženja posla ili 
pokretanja vlastitog posla.



Kako prona i posao?ć
Kako pokrenuti vlastiti posao?

Kako napisati kvalitetan životopis?
Kako se dalje obrazovati?

Kako se ponašati na razgovoru za posao?

Odgovore na ova i sli na pitanja č
prona ite u literaturi koju đ

preporu ujemo!č

ožujak, 2016.

Dominic Cooper 
Ivan T. Robertson
Psihologija odabira 
zaposlenika: pristup 

kvalitete 

Courtland L. Bovee, 
John V. Thill 

Suvremena poslovna 
komunikacija: 
deseto izdanje

Brian Tracy
Zaposlite i zadržite 

najbolje ljude:
21 prakti na i č

dokazana tehnika 
koju možete 

primijeniti odmah  

Dubravka Miljkovi  ć
 Majda Rijavec

Zaposlite najbolje: 
vještine i tehnike 

intervjuiranja  

Richaurd Camp 
Mary E. Vielhaber 
Jack L. Simonetti
Strateško vo enje đ

intervjua: kako 
zaposliti dobre ljude   

Glynis M. Breakwell
Vještine vo enja đ

intervjua 

Paul Powers
Vodite uspješan 

razgovor za posao 

Znamo koji posao želimo, javili smo 
se na oglas i što sad? Kako se 

prezentirati u najboljem svjetlu i što 
poslodavci od nas o ekuju?č

KAKO DOBITI ŽELJENI POSAO?
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