Wpływasz na karierę innych? Pozytywnie i efektywnie? Chciał/abyś?
Pracujesz w HR? Jesteś coachem? Rekruterem?
Masz min. 7 lat doświadczenia zawodowego?
To szkolenie jest dla Ciebie!
Po raz pierwszy podzielimy się w pełni metodologią firmy Career Angels, która
w całej Europie wspiera doświadczonych managerów i executives w planowaniu
i zarządzaniu swoją karierą oraz w poruszaniu się po rynku pracy. Career Angels
współpracują także z firmami w ramach usług outplacementowych oraz
z wiodącymi szkołami biznesu, prowadząc wykłady z zakresu kariery.

Etap I: Szkolenie na Konsultanta Kariery (w Warszawie)
1. dzień

11.01.2019

99 PLN

→ Metodologia & proces
→ Rynek pracy & trendy
→ Typy klientów pod kątem świadomości swoich kompetencji i kierunku kariery
→ Narzędzia i ćwiczenia do pracy z klientem (cz. 1): zbudowanie dobrego
→ kwestionariusza, koło życia, „Zacznij z wizją końca”, STAR, CRM itd.

2. dzień

12.01.2019

399 PLN
Można wykupić po 1. dniu, jeśli byłeś/aś zadowolony/a

→ Narzędzia (cz. 2): licytacja wartości i parametrów pracy, Strategy Session,
→ praca z kompetencjami itd.
→ Wady i zalety różnych testów, w tym: Gallup Strengths Finder & Career View
→ by Decision Dynamics
→ Przykłady klientów & wyzwania
→ Podejście do zmiany branży / zawodu

Razem

11.+12.01.2019

498 PLN
447 PLN

Etap II: Kurs na Konsultanta Kariery (Online)
Osoby, które po 2 dniach chciałyby jeszcze bardziej wgłębić się w naszą
metodologię i poznać jej elementy od strony praktycznej, mogą wybrać
wszystkie lub wybrane moduły prowadzone w formie webinariów na żywo (co 2tygodnie, wieczorami). Przed i po każdej z tych 2,5-godzinnych sesji uczestnicy
wykonują ćwiczenia ze wsparciem i z informacją zwrotną od naszego zespołu.
Osoby, które decydują się na pełny kurs (wszystkie 7 modułów) od początku
pracują na wybranym przez siebie prawdziwym przykładzie.
Moduł

Cena

CV

Wady i zalety szablonów. Trendy. Najlepsze
praktyki.

197 PLN

LinkedIn

Najważniejsze funkcjonalności. Sprzeczne
porady dla poszukujących pracy.

197 PLN

Headhunterzy

Dobór najbardziej odpowiednich. Skuteczne
formy kontaktu.

197 PLN

Networking

Segmentacja sieci kontaktów. Efektywne
strategie.

197 PLN

Ogłoszenia o pracę

Skuteczność. Tworzenie tzw. Master
Motivation Letter.

197 PLN

Aplikacja bezpośrednia

Sourcing: dobra lista firm. Research: dobrani
decydenci.

197 PLN

Rozmowy kwalifikacyjne

Autoprezentacja. STAR. Briefing. Feedback.
Różne strategie.

197 PLN

Jak zdobywać klientów

Content Marketing. Personal Branding.
Budowanie relacji.

197 PLN

(opcjonalny moduł)

W pakiecie

1576 PLN
970 PLN

Osoby, które ukończą wszystkie ćwiczenia z 7 obowiązkowych modułów
i przedstawią podsumowanie swojego „klienta”, zostaną dopuszczone do
egzaminu końcowego.
W celu rejestracji na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza na stronie:
https://bit.ly/2QE2V3E.
W razie pytań prosimy o kontakt na adres Bichl.Sandra@CareerAngels.eu,
w tytule wiadomości prosimy wpisać: Konsultant Kariery.
Wszystkie podane ceny są cenami brutto. Metody płatności za Szkolenie/Kurs
(na podstawie faktury): PayPal, płatność kartą, przelew tradycyjny.
WAŻNE: Zniżki obowiązują do 7.1. o 23:59.

