Porozmawiaj o swojej pracy
Indywidualne konsultacje rozwoju zawodowego
Projekt współfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy na konsultacje, w trakcie których
będziesz mógł przeanalizować swoją sytuację zawodową.
Dzięki spotkaniom indywidualnym, możliwa będzie praca
nad Twoimi zasobami, oczekiwaniami i trudnościami.
Spotkania przeznaczone są dla osób, które:






chcą zmienić swoją sytuację zawodową
poszukują pracy
chcą przygotować się do procesu rekrutacji
przeżywają trudności w obecnym miejscu pracy i szukają rozwiązań
chcą określić swoje predyspozycje i zasoby zawodowe
Przyjdź i poszukaj rozwiązań dla siebie.

Osoba prowadząca:

Anna Stolaś – psycholog, trener.
Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia warsztatów, szkoleń,
wykładów z psychologii i rozwoju umiejętności psychospołecznych.

Czas trwania spotkania:

1 godzina

Miejsce:

Stowarzyszenie MONAR, ul. Michała Sobeskiego 2 w Poznaniu (Ogrody)

Zapisy:

Telefonicznie (61 867 98 04) od poniedziałku do piątku, w godz. 900-1500

Spotkania są bezpłatne.

Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu
ul. Michała Sobeskiego 2, 60-579 Poznań, tel. 61 868 72 27, 61 867 98 04 , 61 867 98 03
e-mail: poznan@monar.org www.poznan.monar.org
BZ WBK S.A. II Oddział w Poznaniu 76 1090 1346 0000 0001 0200 5685

Szukasz pracy?
Chcesz zmienić swoją sytuację zawodową?
Daj sobie szansę na rozwój i naukę nowych umiejętności.
Przyjdź na warsztaty.
Projekt współfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszam do udziału w dwudniowym warsztacie rozwoju zawodowego.
Dowiesz się jak efektywnie komunikować się z innymi, jaką rolę odgrywa pierwsze
wrażenie podczas spotkania z pracodawcą. Poznasz również narzędzia i metody
umożliwiające efektywne poszukiwanie, czy też zmianę pracy. Będziesz miał możliwość
dokonania autoprezentacji przed potencjalnym pracodawcą, jak również znaleźć
odpowiedzi na trudne pytania, z którymi możesz spotkać się na rozmowie kwalifikacyjnej.
Każdy z uczestników będzie miał możliwość przeanalizowania swojej obecnej sytuacji
zawodowej i odnalezienie nowych szans na poszukiwanie/zmianę pracy.
Osoba prowadząca:

Anna Stolaś – psycholog, trener. Posiada doświadczenie w zakresie
prowadzenia warsztatów, szkoleń, wykładów z psychologii i rozwoju
umiejętności psychospołecznych.

Termin warsztatu:

Termin I:

21-10-2017 (sobota)

termin II:

25-11-2017 (sobota)
w godzinach 900 - 1600 (przewidziane przerwy)

Miejsce:

Stowarzyszenie MONAR, ul. Michała Sobeskiego 2 w Poznaniu (Ogrody)

Zapisy:

Telefonicznie (61 867 98 04) od poniedziałku do piątku, w godz. 900-1500

Spotkania są bezpłatne.

Stowarzyszenie MONAR, Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Poznaniu
ul. Michała Sobeskiego 2, 60-579 Poznań, tel. 61 868 72 27, 61 867 98 04 , 61 867 98 03
e-mail: poznan@monar.org www.poznan.monar.org
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