Tajniki pracy Doradcy Zawodowego
Szkolenie dla osób rozwaŜających pracę jako doradca zawodowy.
Cel szkolenia
Przedstawienie uczestnikom szkolenia praktycznych informacji umoŜliwiających podjęcie
decyzji, czy zawód doradcy zawodowego jest dobrym rozwiązaniem na ścieŜce ich kariery.
Kolejno dostarczenie praktycznych informacji dotyczących: studiów, kursów, sposobów
szukania pracy oraz potencjalnych miejsc pracy dla doradców zawodowych, umoŜliwiając
osobom zainteresowanym swobodne poruszanie się po rynku edukacyjnym i rynku pracy dla
doradców zawodowych. Przedstawienie pokrótce narzędzi pracy z Klientem.
Odbiorcy - szkolenie skierowane jest dla kaŜdego:
kto zastanawia się nad pracą doradcy zawodowego
dla studentów i absolwentów studiów z doradztwa zawodowego, którzy zastanawiają się jak
wkroczyć na rynek pracy w roli doradcy zawodowego
dla początkujących doradców zawodowych, którzy chcieli by zobaczyć jakie moŜliwości daje
im ich zawód oraz poznać kilka dodatkowych narzędzi pracy
W programie:
O tym co zrobić, Ŝeby być dobrym Doradcą Zawodowym.
Opowiemy o tym, jaka jest specyfika tej pracy, jakie cechy powinien mieć Doradca
Zawodowy, jaką powinien mieć wiedzę, gdzie moŜe ją zdobyć, jakie naleŜy skończyć studia,
gdzie odbyć przydatne kursy.
Powiemy takŜe o moŜliwościach zdobycia doświadczenia oraz o kwestiach formalnych
związanych z zawodem Doradcy Zawodowego.
Wspomnimy takŜe pokrótce o narzędziach pracy w tym zawodzie.
Na zakończenie będzie o kodeksie etycznym - czyli czego Doradca nie moŜe robić, a co
naleŜy do jego obowiązków.
Metody:
prezentacja, warsztat, testy, burza mózgów, dyskusja …
Trener:
Zajęcia poprowadzi Aleksandra Szurek - praktyk z wieloletnim doświadczeniem zarówno
z klientami, jak i w prowadzeniu warsztatów oraz studiów podyplomowych dla doradców
zawodowych.
Doradca Zawodowy, Coach ICC, Konsultant Career Direct oraz Personal ID, Wykładowca
akademicki, Trener, Superwizor.
Absolwentka Socjologii na UG oraz Podyplomowego Studium Doradztwa Zawodowego
i Zarządzania Kompetencjami w SGH, Certyfikowany Coach ICC.
Członek International Coaching Community oraz Stowarzyszenia Coachów Polskich.
Prowadzi: coaching kariery, business coaching, life coaching, doradztwo zawodowe, jak
równieŜ symulowane rozmowy kwalifikacyjne.
Przygotowuje przyszłych doradców zawodowych do pracy z klientem prowadząc superwizje,
wykłady i ćwiczenia na studiach podyplomowych wg autorskiego programu. Prowadzi
warsztaty oraz wykłady m.in. z tematyki odkrywania własnych zainteresowań
i predyspozycji, zarządzania karierą oraz czasem.
Publikuje artykuły dotyczące rozwoju osobistego.
Związana m.in. z WyŜszą Szkołą Zarządzania Personelem oraz z Instytutem Rozwoju

Osobistego Sens.
Wcześniej kilkuletni pracownik agencji badań rynku i opinii społecznej.
Organizacja:
Warsztat jednodniowy (6 godz., 10 – 16)
Miejsce – WyŜsza Szkoła Zarządzania Personelem, Warszawa, ul. Hirszfelda 11
Cena – 200 zł.
NajbliŜszy termin to 20 IX 2014
Zapisy: ilość miejsc jest ograniczona, dlatego osoby chętne do udziału w zajęciach prosimy o
zapisy pod nr Tel. 22 644 99 11 w 104
Serdecznie zapraszamy! WyŜsza Szkoła Zarządzania Personelem

