OFERTA OHP w Planecie11
Adresaci warsztatów to: Młodzież w wieku 18-25 lat, w tym bezrobotna i nieaktywna
zawodowo, absolwenci przygotowujący się do wejścia na rynek pracy potrzebujący
pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy a przede wszystkim
szkolenia zawodowego.
Zapisy na warsztaty i wszelkie pytania prosimy wysyłać na adres:
doradztwo@Planeta11.pl

Tematy spotkań:
1. Samoocena własnych mocnych i słabych stron - Nie wiesz jakimi mocnymi
stronami dysponujesz? Słabo znasz siebie, swoje wady i zalety? Zapraszamy na
warsztat, który pozwoli określić cechy charakteru, zainteresowania, umiejętności, a
może uśpione talenty.
2. Badanie predyspozycji zawodowych - Chcesz świadomie i właściwie wybrać
szkołę, kurs, szkolenie? Zastanawiasz się nad wyborem kierunku studiów? Nie jesteś
świadomy/a swoich predyspozycji zawodowych? Ten warsztat jest dla Ciebie.
Testy predyspozycji zawodowych i ćwiczenia na samopoznanie pozwolą Ci zebrać i
uporządkować wiedzę o sobie oraz pomogą w ważnych, przyszłych wyborach.
3. Rynek pracy - Jesteś absolwentem, uczniem, studentem? Interesujesz się
aktualną sytuacją na rynku pracy? Chcesz poznać mechanizmy nim rządzące jak
również prawdy i mity o pracownikach i pracodawcach? Jesteś na dobrej drodze zapraszamy do udziału w warsztacie.
4. Metody poszukiwania pracy - Jesteś osobą poszukującą pracy, chcesz poznać
metody i techniki poszukiwania zatrudnienia? Ten warsztat pozwoli Ci poznać
prawidła funkcjonujące na rynku pracy, między innymi metody poszukiwania pracy
jak również metody poszukiwania pracowników przez pracodawców.
5. Dokumenty aplikacyjne - Jak w gąszczu informacji znaleźć tę właściwą? Jak z
setek wzorów dokumentów aplikacyjnych wybrać, ten jeden - właściwy? Jak
zachęcić pracodawcę do lektury właśnie Twoich dokumentów aplikacyjnych? Jak
udowodnić, że to Ty jesteś najlepszym kandydatem na to właśnie stanowisko.
Wszystkie powyższe informacje uzyskasz uczestnicząc w tym właśnie warsztacie.
6. Rozmowa kwalifikacyjna - Strach, obawa, niepokój - to uczucia często
towarzyszące rozmowom o pracę, szczególnie tej pierwszej - chcesz tego uniknąć,
a przynajmniej nad tym panować? Biorąc udział w tym warsztacie zyskasz wiedzę z
zakresu autoprezentacji, komunikacji, a przede wszystkim nie dasz się zaskoczyć
podchwytliwym czy trudnym pytaniem. Warsztat z wykorzystaniem filmów
szkoleniowych dotyczących właściwego przygotowania do rozmowy o pracę.
7. Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej - Skończyłeś szkołę, a może
studia? Nie wiesz co dalej z Twoją przyszłą karierą edukacyjno-zawodową? Przyjdź,
zobacz, zaplanuj swoja przyszłość z doradcą zawodowym.

