Karrier menedzsment workshop
Még nincs állásod? Vagy le
akarod cserélni a régit?
Gyorsan, hatékonyan
szeretnél elhelyezkedni

INDULJ BE VELÜNK!

Gyere el hozzánk, vegyél részt a 4 alkalmas műhelymunkánkon, és azután
garantált lesz a sikered!
Mit tartalmaz? Miért érdemes rész venned?
Mert:


egy személyiségteszt kitöltése után egy 5 oldalas jellemzést kapsz
magadról,



ingyen felhívhatsz munkáltatókat (amennyit csak akarsz),



ingyen böngészhetsz az on-line hirdetések között,



a műhelymunka elvégzése után egy listát kapsz a fejvadászcégekről
és azok elérhetőségeikről.


A műhelymunka után, képessé válsz:


önismereted elmélyítésére,



kompetenciáid,
készségeid
megfogalmazására,
(erősségek, gyengeségek) és azok elemzésére,



a pozitív gondolkodás fejlesztésére, alternatív megoldások föllelésére és
azok kidolgozásának fejlesztésére s a pozitív gondolkodás kialakításával
közelebb kerülsz céljaid eléréséhez,
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számbavételére



magasabb szintű ön és emberismeret által képes leszel önmagadat és a
környezetedben élő embereket (munkatársakat, üzleti partnereket)
mélyebben megérteni, elfogadni, ezáltal együttműködési készséged nő, a
konfliktusok kezelése hatékonyabbá válik és jelentős problémamegoldó
potenciálra teszel szert,



tisztábban fogod látni személyes szakmai céljaidat és az oda vezető utat;
tudatosabban, a prioritásaik szerint tervezni és menedzselni a szakmai
életedet, karrieredet,



a megfelelő stratégiát
karriercéljaidat,



hasznosítható és hatékony önmenedzselési technika kialakítására és
alkalmazására (kommunikációban, megjelenésben, tárgyalástechnikában
stb.) a munkaerő-piacon való hatékony elhelyezkedéshez,



munkaerő-piaci információk összegyűjtésére, elemzésére,



az önálló álláskeresésre,



önállóan versenyképes álláspályázat összeállítására, illetve önéletrajz és
motivációs levél önálló megírására,



felkészülni az interjúra és magabiztosan viselkedni az interjún,



alkalmazni az állásinterjú során alkalmazott kommunikációs (verbális és
nem verbális) technikákat, viselkedési formákat.

illetve

attitűdöt

kiválasztva

megvalósítani

Helye:
Ifjúsági Karrier Központ, 4028 Debrecen, Nyíl u. 97

Ideje:
A workshop összesn 4 alkalom, alkalmanként 6 óra.
Hétköznap vagy hétvégén, igény szerint 9.00-15.00 óráig vagy 14.00 órától
20.00 óráig. Folyamatosan indítjuk minden hónapban,
a jelentkezések
függvényében. A program akkor indul el, amennyiben legalább 6 fő elküldte a
jelentkezését.
A jelentkezési lapon kérlek jelöld meg, mely időpont lenne számodra megfelelő.
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Jelentkezés menete:
1. Jelentkezés: Regisztrálj az elektronikus adatbázisunkba,
majd töltsd ki a
Jelentkezési lap dokumentumot és küld el szkennelve a promócióban megadott
határidőig a trening@karrierdebrecen.hu e-mail címre.
Az adott foglalkozás csak akkor indul el, ha a minimális létszám (6 fő) összegyűlt,
ha nem akkor új időpontban valósul meg, amiről értesítünk.
2. Visszaigazolás: Amennyiben a foglalkozás minimális létszáma összegyűlt, a
megadott telefononszámodon vagy e-mailben felvesszük veled a kapcsolatot és
visszaigazolást küldünk a foglalkozás részleteiről. A visszaigazolásunk után
szükséges befizetned a részvételi díjat, a Fizetési feltételekben leírtak szerint.
Ezzel garantálod az adott foglalkozáson való részvételed.
3. Részvételi díj: A program önkéntesen közösségi támogatásból valósul meg. A
foglalkozások napidíja Br. 5.000 Ft, ami napi 6 órát foglal magában. A díj
tartalmazza a foglalkozáson felhasznált eszközök, munkalapok, és szünetekben
felszolgált frissítők (tea, kávé, házi keksz, gyümölcs és ásványvíz.) A befizetett
összeget a szervezetünk a foglalkozás szervezési és megvalósítási költségeinek
fedezésére és tevékenységeink fejlesztésére használ fel.
Csökkentett, 3000 Ft részvételi díj fizetését kérelmezhetik azok az önkéntesek és
gyakornokok, akik legalább 40 óra önkéntes/gyakornoki munkát végeztek a
szervezetnél.
4.

Részvétel megerősítése: A kitöltött, aláírt Jelentkezési lapot és a befizetésről
szóló igazolást szkennelve, vagy a netbankból letölthető pdf-file-t küldd el
trening@karrierdebrecen.hu e-mail címre. Mi csakis abban az esetben fogadjuk
el a jelentkezésedet, ha a befizetést igazoló e-mail megérkezett hozzánk.

5. Megállapodás: A Jelentkezési Lap és a részvételi díj beérkezése után a
megadott telefononszámon vagy e-mailben felvesszük veled a kapcsolatot és
visszaigazolást küldünk a foglalkozás részleteiről. A foglalkozás megkezdése előtt
pedig Szolgáltatási szerződést kötünk.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat és további információkat a honlapunkon
találsz itt:
http://www.karrierdebrecen.hu/karrieristaknak/muhelymunka

HA SZERETNÉL FEJLŐDNI, ÉS EHHEZ TÁMOGATÁSRA VAN SZÜKSÉGED
EGY FIATALOS KÖRNYEZETBEN,
AKKOR JELENTKEZZ MOST FOGLALKOZÁSUNKRA!

VÁRUNK SOK SZERETETTEL!
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