
Jak znaleźć pracę marzeń, nie tylko w czasach pandemii 

DATA:   5 godzin 

MIEJSCE:   szkolenie on-line lub forma stacjonarna w siedzibie klienta lub organizatora ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 22G, 
parter budynku, sala K2. 

CENA: 720 zł netto 

otrzymasz materiały merytoryczne oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu. 

O szkoleniu 

 zwiększysz umiejętność aktywnego poszukiwania wymarzonej pracy za pomocą niestandardowych metod działania

Program szkolenia 
1. JAK NIE DOSTAĆ PRACY:
 Porady, które tylko irytują
 Najgorsze i najlepsze sposoby poszukiwania pracy

2. USTAW KOMPAS:
 Twoje wartości i motywacje
 Co to jest FLOW i kiedy bywasz na szczycie
 Bezcenne doświadczenie

3. POMYSŁY Z KOSMOSU:
 Jak ruszyć z miejsca
 Mapa myśli
 Projekt: Gdzie jest praca dla mnie

4. NIE BÓJ SIĘ PRÓBOWAĆ:
 Rozmowy zwiadowcze
 Praca na próbę
 Szkolenia, staże, praktyki
 Jak zadbać o siebie w trudnym czasie



Harmonogram szkolenia 
 

     
  Godzina Godzina Liczba 

LP Przedmiot / Temat zajęć rozpoczęcia zakończenia godzin 
     

1 
 
JAK NIE DOSTAĆ PRACY: 09:00 09:30 0:30 

     
  Najgorsze i najlepsze sposoby poszukiwania pracy    

 
 Porady, które tylko irytują 
    

2 

 
USTAW KOMPAS: 09:30 10:30 1:00 

     

 

 Twoje wartości i motywacje 
 Co to jest FLOW i kiedy bywasz na szczycie  
 Bezcenne doświadczenie 

    

3 Przerwa 10:30 10:45 0:15 
     

4 
 
POMYSŁY Z KOSMOSU: 10:45 12:15 1:30 

     

 

 Jak ruszyć z miejsca 
 Mapa myśli 
 Projekt: Gdzie jest praca dla mnie  

 
    

     

5 Przerwa 12:15 12:30 0:15 

6 
 
NIE BÓJ SIĘ PRÓBOWAĆ: 12:30 14:00 1:30 

 

 Rozmowy zwiadowcze 
 Praca na próbę 
 Szkolenia, staże, praktyki 
 Jak zadbać o siebie w trudnym czasie 

    

 

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI 
    

 
Efekty szkolenia 

 
Dowiesz się: 
 jakie sposoby szukania pracy są skuteczne, a na jakie szkoda czasu 
 skąd czerpać inspiracje i pomysły na życie zawodowe 

Nauczysz się:  
 aktywnie szukać pracy sięgając do własnych zasobów i doświadczeń  
 dbać o swoją kondycję psycho-fizyczną 

Staniesz się:  
 projektantem swojej przyszłości zawodowej 

 



Dla kogo? 
To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli: 
 stoisz przed zmianą miejsca pracy lub branży działalności  
 nie wiesz czego chcesz i w którą stronę skierować swoje działania 
 bezskutecznie przeglądasz ogłoszenia i wysyłasz cv 
 masz kompleksy i obawy, czy rynek pracy Cię zechce 
 straciłeś/straciłaś pracę i musisz odnaleźć się w nowych realiach 

 


