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O veletrhu

Kariérové poradenství je definováno jako: „Služby a aktivity zaměřené na
pomoc jednotlivcům libovolného věku a v jakékoli fázi jejich života při výběru
vzdělávací a profesní dráhy“.

Kariérové poradenství vám zpřístupní informace o trhu
práce, o vzdělávacích příležitostech. Kariérové
poradenství pomáhá odkrývat a ujasňovat si cíle
a přání, uvědomovat si zájmy, osobnostní vlastnosti,
potřeby, silné a slabé stránky (rozumět sobě samému),
ozřejmovat kompetence, schopnosti a dovednosti
a slaďovat je s možnostmi vzdělání a uplatnění na trhu
práce. 

Takovéto poradenství je v podstatě jediným preventivním a velmi významným nástrojem nezaměstnanosti, je
nástrojem a zdrojem pomoci při hledání pracovního uplatnění. 
Poradce pomáhá klientovi orientovat se v jeho současné situaci, udělat si představu o svém budoucím
pracovním i osobním životě, promyslet si životní, pracovní cíle a cesty k jejich naplnění. 
Kariérové poradenství má také významnou edukační roli, rozvíjí dovednost sebehodnocení, sebepoznání
a posiluje schopnost řídit svou vlastní profesní a vzdělávací dráhu.

Seminář - Úspěšné metody při hledání práce od Centra andragogiky:
* cílem semináře je předat informace a praktické rady, které pomohou s orientací na trhu práce,
* obsahem semináře je na začátku hledání motivace,
* dále jsou využívány interaktivní hry a pomůcky pro rozvoj silných stránek, kompetencí, hodnot,
* také jsou předávány praktické rady a informace o rekvalifikacích, stážích, způsobech hledání práce,
představách ideálního zaměstnavatele,
* důležitá je i podpora přípravy kariérního portfolia či osobního profilu, životopisu, motivačního dopisu
i akčního plánu,
* jsou předávány i praktické rady pro přípravu na pohovor a seznámení s dalšími pomůckami a možnostmi
při hledání práce (např. vision board, networking, branding, mastermind skupiny).

Pokud stojíte před pomyslnými zamčenými dveřmi, za nimiž vás čeká spokojený život, a chcete tyto dveře
otevřít, pak nepotřebuje dopodrobna zkoumat zámek (z jakého je kovu, jestli má ochrannou vložku atd.), ale
především potřebuje najít klíč, který do něj pasuje. 
Zámek je problém, potřeba je otevření dveří, klíč je řešení, která vám pomůžeme najít. 

Máte zájem o více informací nebo samotné poradenství? Kontaktujte nás!  
Vlasta Krejčová, tel: 773 695 300, e-mail: vlasta@sancenavzdelani.org 

Centrum andragogiky, s. r. o.
www.centrumandragogiky.cz

Budeme se prezentovat na veletrhu JOBS EXPO - LINGUA SHOW 2016, navštivte nás, srdečně
Vás zveme!

Co vám nabídne kariérovéCo vám nabídne kariérové
poradenství?poradenství?

03. 02. 2016

Veletrhy

vyberte si veletrh  

Kalendář akcí Prodej vstupenek Tiskové středisko Kontakt Stavba expozic

CZEN V Á N O Č N Í  T R H Y

 

upozornit na akci

http://www.incheba.cz/
/
/
/o-veletrhu.html
/o-veletrhu/novinky-vystavovatelu.html
?pagetype=print
http://twitter.com/intent/?text=Co+v%C3%A1m+nab%C3%ADdne+kari%C3%A9rov%C3%A9+poradenstv%C3%AD%3F+-+Novinky+vystavovatel%C5%AF+-+Jobs+Expo+-+Incheba+http://www.jobsexpo.cz%2Fo-veletrhu%2Fnovinky-vystavovatelu.html
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.jobsexpo.cz%2Fo-veletrhu%2Fnovinky-vystavovatelu.html&t=Co+v%C3%A1m+nab%C3%ADdne+kari%C3%A9rov%C3%A9+poradenstv%C3%AD%3F+-+Novinky+vystavovatel%C5%AF+-+Jobs+Expo+-+Incheba
https://plusone.google.com/_/+1/confirm?hl=cs&url=http://www.jobsexpo.cz%2Fo-veletrhu%2Fnovinky-vystavovatelu.html
/veletrh_jobs_expo_cz/images/content/news/2016-03-02-16-03-53-800-800-0-36022-2016-02-03co-vam-nabidne-karierove-poradenstvi-.jpg
/o-veletrhu.html
/o-veletrhu/zakladni-udaje.html
/o-veletrhu/odborni-partneri.html
/o-veletrhu/medialni-partneri.html
/o-veletrhu/novinky-vystavovatelu.html
/o-veletrhu/planek-veletrhu.html
/pro-vystavovatele.html
/doprovodny-program.html
/fotogalerie.html
/seznam-vystavovatelu.html
/reklamni-prilezitosti.html
/stavby-expozic.html
/ubytovani.html
/kontakty.html
http://www.incheba.cz/kalendar-akci.html?tab=agenda&filtr_veletrhy=1
http://www.incheba.cz/uvodni-stranka.html
http://www.incheba.cz/kalendar-akci.html
http://www.incheba.cz/prodej-vstupenek.html
http://www.incheba.cz/tiskove-stredisko.html
http://www.incheba.cz/kontakt.html
http://www.incheba.cz/stavba-expozic.html
http://www.jobsexpo.cz/
http://www.jobsexpo.cz/en.html
http://www.incheba.sk


Aktuality: Nabízíme tyto pracovní pozice: - Údržbář elektro Nabízíme Vám perspektivní práci v tradiční české strojírenské firmě. Očekáváme od Vás tyto znalosti nebo
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