SMERNICE OB PRISTOPU K ČLANSTVU V YOUNG LEADERS CLUB
Čestitke za odločitev, da narediš korak naprej in se pridružiš skupnosti pozitivno naravnanih in
motiviranih mladih posameznikov in posameznic. AmChamovo prijavnico imaš verjetno že izpolnjeno,
zdaj pa te čaka še nekoliko težji del. Izvršni odbor Young Leaders Cluba AmChampions bo odločal o
tvojem članstvu na podlagi ostalih stvari, ki bodo spremljale tvojo prijavo. Vljudno te prosimo, da si
vzameš nekaj časa in pripraviš naslednje:
1. Življenjepis s fotografijo na eni strani in vsaj eno priporočilo.
2. Motivacijsko pismo na eni strani, kjer pojasniš, zakaj se hočeš včlaniti v klub. Dodatno si izberi tri
vprašanja in nanja odgovori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kdo so po tvojem mnenju managerji/vodje prihodnosti?
Kaj te osrečuje?
Kaj te je pripeljalo do poklica, ki ga opravljaš, in kakšna je bila do sedaj tvoja poslovna
pot?
Kaj želiš pridobiti s članstvom v YLC in kaj YLC-ju lahko daš?
Če bi lahko delal/-a kjerkoli ali s komerkoli na svetu, kje in kdo bi to bil in zakaj?
Kaj je tvoj talent?
Kaj je zate uspeh?
Kaj te v poslovnem življenju najbolj motivira?
Do česa čutiš strast?
Na kaj si najbolj ponosen/-na?
Česa bi rad počel/-a čim manj ali nehal/-la početi?

3. Odgovori še na ta vprašanja (hitri in kratki odgovori):
•
•
•
•
•
•
•

Kdo je tvoj najljubši superjunak in zakaj?
Kje se dodatno izobražuješ?
Kaj zate pomeni vračanje družbi?
Kdo je bil tvoj prvi mentor ali mentorica?
Opiši prihodnost Slovenije z eno besedo?
O čem razmišljaš, ko se voziš z avtomobilom?
Kako bi te opisali sodelavci in prijatelji?

Če nas želiš dodatno navdušiti, si izberi enega izmed članov in članic Izvršnega odbora Young Leaders
Cluba AmChampions in ga oz. jo povabi na spoznavno kavo.

Lep pozdrav,
Tvoji AmChampioni

