Jak se do programu přihlásit?
•

Vyplňte formulář na: www.seniorpool.cz

•

Kontaktujte tel. +420 777 765 641

•

Pište na gabriela.ledererova@europrofis.cz

Po přihlášení Vás zkontaktujeme a pozveme
na nezávaznou informační schůzku, kde náš
poradenský a vzdělávací program představíme.

O naší společnosti
Jsme česká firma poskytující poradenské a vzdělávací
služby v oblasti rozvoje a řízení lidí. Už od našeho
založení v roce 1997 realizujeme projekty na podporu
zaměstnanosti a zrovnoprávnění znevýhodněných
skupin osob na trhu práce.
Naše vzdělávací a poradenské aktivity, včetně
akreditovaných rekvalifikačních kurzů, vedou
profesionální lektoři s praktickými zkušenostmi
s danými tématy a jejich aplikací v reálném světě.
Naším cílem je váš rozvoj a uspokojivé pracovní
uplatnění.
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Co nabízíme?
Kurz motivace a osobního rozvoje
Vzdělávání zaměřené na rozvoj osobnosti,
komunikaci, prezentaci, práci v týmu, motivaci,
vyjednávání, řešení konfliktů, zvládání krizových
situací, aktivity na cestě k získání zaměstnání.
Individuální profesní a kariérové poradenství
Poradenství a podpora při hledání zaměstnání,
vypracování plánu směřujícího k novému pracovnímu
uplatnění a dalším cílům.
Vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti
a počítačových dovedností
Prakticky zaměřené kurzy na výše uvedená témata,
které jsou důležitá v osobním i pracovním životě.
Akreditované rekvalifikační kurzy
Rekvalifikační kurzy dle výběru a potřeb klienta
z oblasti administrativy, účetnictví a ekonomiky a IT.
Koučink

Možnost sebeprezentace
v databázi zájemců o práci

Pro koho je program určen?
•

Ženy a muži ve věku 50+

Zprostředkování zaměstnání

•

Ucházející se o zaměstnání

Pomoc při vyhledávání vhodných pracovních míst
včetně poradenství při hledání zaměstnání. První
kontakt s potenciálním zaměstnavatelem.

•

Evidovaní na úřadu práce

•

S bydlištěm ve Středočeském kraji

Sdílení zkušeností
Výměna a předávání zkušeností s lidmi, kteří jsou
v podobné situaci nebo s odborníky z různých oblastí.

Co mi může účast v programu přinést?
•

Rozšíření profesní kvalifikace a dalších
dovedností důležitých pro nové
zaměstnání a rozvoj v osobním životě

•

Zlepšení orientace na trhu práce
a přehled o požadavcích zaměstnavatelů

•

Ujasnění osobních cílů a ambicí

•

Zvýšení sebedůvěry a motivace

•

Získání vhodného pracovního uplatnění

•

Více informací o možnostech a výhodách
flexibilních forem zaměstnání

Klient s podporou profesionálního kouče aktivně
hledá řešení ze současné pracovní a životní situace.
Příspěvky na dopravu
Určeny na dopravu za poradenskými a vzdělávacími
aktivitami.
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