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ECDL vizsgaközpont

TRÉNINGAJÁNLAT
Álláskeresési technikák
A képzés
- megnevezése:
- nyilvántartásba vételi száma:

- helyszín:
- óra, nap:
- időtartam:
- maximális létszám:
- formája, típusa:

Álláskeresési technikák
E-000081/2014/D015
Jakab Oktatási Kft. (3527 Miskolc, Vásártéri u. 41.)
2 nap, 20 óra
8:15 - 16:15
15 fő
Csoportos képzés

A képzés célja:
A résztvevők betekintsenek a mai munkaerőpiac világába. Elsajátítsák az álláskeresési
technikákat, képesek legyenek megírni a saját önéletrajzukat, motivációs levelüket,
valamint merjenek és tudjanak kérdezni és válaszolni az interjún.

Kinek ajánljuk a képzést?
Cég vezetőinek, vállalat munkatársainak, diákoknak, magánszemélyeknek, tehát
mindenkinek, aki szeretné fejleszteni, képezni magát.

Milyen esetekben hasznos az Ön számára a képzés?
Ha szeretné
 Megismerni saját személyiségét
 Tudatosítani erősségét és fejlesztendő területét
 Hatékonyabbá tenni a munkaerő felvétel folyamatát
 Megkeresni a megfelelő álláshirdetést
 Megismerni a pályázati dokumentációk és pályázók értékelésének szempontjait
 Elkészíteni önéletrajzot, motivációs levelet
 Megismerni az interjúztatás alapvető szabályait és az interjútechnikákat

Kérdések:
Milyen jellemzői vannak a mai munkaerőpiacnak?
Hogyan tudok interneten állást keresni?
Milyen eszközökkel tudom elkészíteni a pályázati anyagomat?
A képzésen számos felmerülő kérdésekre kapja meg a résztvevő a választ.

Tematika:













Ön és mások megismerése
Erősségek, fejlesztendő területek
A munka világa
Elvárások a munkaerőpiacon
Internetes álláskeresési portálok bemutatása
Álláskeresési technikák
Pályázati anyagok elkészítése
Önéletrajz, motivációs levél szempontjai
Felvételi interjú menete
Kérdezéstechnika
Próbainterjú
Képzés zárása

Milyen módszereket, eszközöket alkalmazunk?
Képzés során szeretjük a teszteket, kérdőíveket használni, melyek visszajelzést adnak a
résztvevőnek a kompetenciákról, az erősségekről és a fejlesztendő területekről. Az
elméleti hátteret a tréner biztosítja prezentációkkal, előadásokkal, hatékonyan
alkalmazva az audiovizuális eszközöket. A gyakorlatok feldolgozása kis- és
nagycsoportban történik.

Tréning lezárása:
A képzés sikeres lezárása után igazolást vehetnek át a résztvevők.

A képzés teljes tanfolyami költsége:
Kedvezmény:
Fizetés készpénzben oktatás előtt fél órával,
vagy a cégek részére átutalással a képzés
napján.

46 000 Ft/ fő
10 % – 3 fő felett/cég

Tréner elérhetősége: Zsigmond Andrea

+3620/9373-569
anapker@gmail.com
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