GLE o.p.s. – Pracovní poradenství 2012
Pracovní poradenství formou seminářů, job klubů a individuálních konzultací poskytujeme v rámci
projektu „Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji“, který je financován
z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt cílí na dvě skupiny: osoby starší
50 let a imigranti a azylanti. Pro tyto skupiny jsou veškeré aktivity projektu zdarma. Účastníci
projektu mohou využít možnosti proplacení jízdného z místa bydliště na seminář, job klub či
individuální konzultaci.
Semináře Pracovní poradenství
název semináře

1 Jak najít zaměstnání
2 Pracovněprávní základy
3 Základy orientace ve světě financí

datum
čtvrtek 20.9.2012
čtvrtek 27.9.2012
čtvrtek 4.10.2012

Job kluby

1
2
3
4
5
6
7
8

název job klubu
První krok k získání práce
Jak efektivně hledat práci?
Upoutejte pozornost motivačním dopisem
Vytvořte si kvalitní životopis
Komunikace se zaměstnavateli
Jak zaujmout zaměstnavatele po telefonu?
Úspěšný pracovní pohovor
První den v zaměstnání

datum
středa 10.10.2012
středa 10.10.2012
čtvrtek 18.10.2012
čtvrtek 18.10.2012
středa 24.10.2012
středa 24.10.2012
čtvrtek 01.11.2012
čtvrtek 01.11.2012

Veškeré aktivity se konají v prostorách GLE o.p.s., Tyršova 7, Praha 2 – Nové Město. Semináře
a job kluby probíhají v češtině, při dostatečném počtu zájemců je možné uspořádat aktivitu
v angličtině. Maximální počet účastníků je 10. Vždy je nutné se přihlásit nejpozději týden
předem na adrese: poradenstvi@gle.co.uk nebo na telefonních číslech: 224 241 589, 773 697
876.

Podrobné informace o jednotlivých aktivitách
Seminář „Jak najít zaměstnání“
Seminář provede posluchače jednotlivými kroky od hledání zaměstnání až po pracovní pohovor.
Podrobněji se budeme věnovat problematice evidence na úřadu práce a službám, které tato
instituce může nabídnout a dalším možnostem hledání zaměstnání jako je využití služeb
personálních agentur, pracovních portálů, inzerce v tisku apod. Zaměříme se také na to, jak
napsat motivační dopis a životopis a jak se připravit na pracovní pohovor. Na seminář budou
volně navazovat tematické job kluby, kde si budou klienti moci získané teoretické znalosti
prohloubit a prakticky procvičit.

Všechny semináře jsou díky podpoře z ESF zdarma.

Seminář „Pracovněprávní základy“
Seminář by měl účastníkům, jakožto zaměstnancům nebo uchazečům o zaměstnání, pomoci
lépe se orientovat v oblasti pracovního práva. Probereme různé možnosti zaměstnání (pracovní
poměr, DPP, DPČ nebo zaměstnávání pracovními agenturami). Zaměříme se na obsah
a náležitosti pracovní smlouvy, práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, dále pak na
instituty zkušební doby, pracovní doby, dovolené, odměny za vykonanou práci, ukončení
pracovního poměru a podobně. Podíváme se také na otázku diskriminace v pracovní sféře a na
problematiku nelegálního zaměstnávání.

Seminář „Základy orientace ve světě financí“
Seminář nabídne účastníkům přehled základních pojmů a informací ze světa financí, které by měl
v ideálním případě každý znát. Zabývat se budeme domácími financemi a rozpočtem, penězi
a způsoby placení, různými finančními produkty – úvěry, půjčkami, apod., důsledky neplacení
dluhů a ochranou spotřebitele ve vztahu k finančním produktům, ale také rozpočtovou politikou
státu. Obsahem semináře jsou témata, jež bývají zahrnuta pod v poslední době často zmiňovaný
pojem „finanční gramotnost“.

Job klub „První krok k získání práce“
Na úvodním job klubu se budeme věnovat otázkám zaměstnanosti a nezaměstnanosti.
Zaměříme se na to, jaké bývají reakce na ztrátu zaměstnání a jaké jsou možnosti znovuzapojení
se na trh práce. Vytvoříme si plán kroků pro hledání zaměstnání.

Job klub „Jak efektivně hledat práci?“
V tomto job klubu se zaměříme na možnosti hledání zaměstnání a na způsoby inzerce.
Sepíšeme vlastní inzerát a vypracujeme odpovědi na konkrétní inzeráty. Vytvoříme si vlastní
profil na některý z internetových pracovních portálů.

Job klub “Upoutejte pozornost motivačním dopisem”
Tématem třetího job klubu budou pravidla psané a emailové korespondence. Zabývat se budeme
také motivačním dopisem, jeho smyslem a obvyklým obsahem. Sepíšeme vlastní motivační dopis
tak, aby zaujal případného zaměstnavatele.

Job klub “Vytvořte si kvalitní životopis”
Job klub věnovaný životopisu bude probíhat zejména prakticky, každý z účastníků si vytvoří
vlastní životopis. Na tento job klub je dobrá domácí příprava – účastník by si měl předem sestavit
seznam vzdělání, pracovních zkušeností a minulých zaměstnání včetně přesných dat.

Všechny semináře jsou díky podpoře z ESF zdarma.

Job klub „Komunikace se zaměstnavateli
Komunikace je nedílnou součástí každodenního života a také v hledání práce, při telefonování
a pracovních pohovorech hraje velmi důležitou roli. Zaměříme se na typy a pravidla úspěšné
komunikace. Teoretický výklad bude doplněn praktickým nácvikem.

Job klub „Jak zaujmout zaměstnavatele po telefonu“
V tomto job klubu budeme věnovat pozornost přípravě na první telefonický kontakt a pravidlům
správného telefonování zaměstnavateli. Zájemci si dále budou moci telefonát nanečisto
vyzkoušet.

Job klub „Úspěšný pracovní pohovor“
Úspěšně zvládnutý pracovní pohovor je klíčovou fází v hledání zaměstnání. Zaměříme se na
přípravu na pohovor, volbu oblečení, nejčastější otázky na pohovoru ze strany zaměstnavatele
a další témata související s pracovním pohovorem. Teoretický výklad bude doplněn o praktický
nácvik pohovoru a zpětnou vazbu.

Job klub „První den v zaměstnání“
Po přijetí do zaměstnání je potřeba uzavřít pracovní smlouvu, seznámit se s pracovištěm
a novými kolegy, apod. V závěrečném job klubu se proto zaměříme na témata vztahující se
k nástupu do nového zaměstnání. Jaké povinnosti má zaměstnanec a jaké zaměstnavatel? Na
co si dát při podepisování smlouvy pozor? Jak zvládnout první dny v zaměstnání?

Všechny semináře jsou díky podpoře z ESF zdarma.

