VELJAČA 2017.
KADA?

RADIONICA

„Europass životopis“
Svaki pon Ako razmišljate o mogućnostima zapošljavanja u inozemstvu, Europass
je forma
2017.
životopisa prihvaćena u većini zemalja Europske unije. Predstavite
10 sati
inozemnom
poslodavcu Vaše vještine i kvalifikacije na djelotvoran i razumljiv način.
„Pisanje molbe i životopisa“
Svake
Pronašli ste zanimljiv oglas ili se želite samoinicijativno predstaviti
srijede u
poslodavcu? Kvalitetno napisan životopis i molba su prvi korak u
10 sati
aktivnom traženju posla. Prikažite svoje obrazovanje, radno iskustvo i
sposobnosti na jednostavan i učinkovit način.
„Intervju za posao“
Svakog
Kako se pripremiti za intervju? Koja su najčešća pitanja poslodavca, te
četvrtka u
kako na njih odgovoriti? Pripremite se za intervju i pokažite da ste
10 sati
upravo vi pravi kandidat za željeno radno mjesto.

Utorak
14.2.
10 sati

Utorak
21.2.
10 sati

Utorak
28.2.
10 sati

„Imate samo jednu priliku za ostavljanje prvog dojma“
Koliko pažnje tijekom razgovora posvećujete neverbalnoj komunikaciji?
Imate li razrađenu taktiku predstavljanja poslodavcu? Na ovoj radionici
naučite „pročitati“ poslodavca i ostavite dojam idealnog radnika u
željenoj firmi.
„Kako se predstaviti u dvije minute“
Sažeto, pažljivo planirano i dobro uvježbano izlaganje o firmi,
sebi, proizvodu ili usluzi koju predstavljate.
Naziv ukazuje na to da bi ideju trebalo izreći u vremenskom
rasponu od 30 sekundi do dvije minute (odnosno ono vrijeme
koliko traje vožnja liftom).
„Cjeloživotno učenje – potreba, a ne moda“
Suvremeno tržište rada je fleksibilnije i promjenjivije nego ikad.
Promjene u poslovima i načinima njihovog obavljanja vode ka sve
većoj potražnji za dodatnim kompetencijama i nadogradnjama svojih
vještina. Dođite na ovu tribinu i vidite na koji način daljnje obrazovanje
može pomoći u unapređenju Vaših kompetencija.
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Srijeda
22.2.
13 sati

Petak
24.2.
13 sati

„Komunikacijske vještine u traženju posla“
Pisana i usmena komunikacija u traženju posla: o čemu trebam voditi
računa? Kakve komunikacijske vještine trebam kod traženja posla?
Mogu li i kako kontrolirati svoju neverbalnu komunikaciju na razgovoru
za posao?
Kroz interaktivnu radionicu provjerite i usavršite svoje komunikacijske
vještine.
"Osnovni koraci za uspješnije traženje posla"
Kako usmjeriti potragu za poslom uzimajući u obzir svoja znanja i
iskustva kao i stanje na tržištu rada? Koje vještine i sposobnosti me
čine idealnim kandidatom za ciljano radno mjesto? Kako pripremiti
životopis koji će me izdvojiti iz mase drugih kandidata? Kako „zasjati“ u
ključnom trenutku na razgovoru za posao?
Na radionici pronađite odgovore na pitanja vezana uz uspješniju
potragu za poslom!
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