Zapraszamy studentów i absolwentów do udziału w szkoleniu:

SPADOCHRON, czyli jak znaleźć swoje miejsce na
rynku pracy
prowadzonym w oparciu o Program SPADOCHRON, jeden z najpopularniejszych programów z dziedziny
planowania kariery wykorzystywany przez doradców zawodowych i osoby poszukujące pracy w USA oraz
krajach europejskich, autorstwa Richarda Nelsona Bollesa.

Udział w szkoleniu pomoże Ci:
•
•
•
•
•

stworzyć obraz optymalnej dla Ciebie pracy zawodowej,
odkryć swoje predyspozycje zawodowe,
zwiększyć motywację wewnętrzną oraz wiarę we własne możliwości,
zapoznać się z technikami aktywnego poszukiwania pracy,
wzbogacić umiejętności przydatne przy tworzeniu dokumentów aplikacyjnych
i rozmowach z pracodawcami,

czyli zastanowić się co, gdzie i jak: jakim potencjałem dysponujesz, gdzie go możesz
zrealizować i jak poszukiwać odpowiedniego miejsca pracy!
Podczas warsztatów zostaną wykorzystane aktywne formy prowadzenia zajęć, mini-wykłady
i dyskusje. Będzie też wiele ćwiczeń indywidualnych oraz grupowych.
Miejsce szkolenia: Centrum Dydaktyczne WUM, sala 215
Czas trwania: 12 – 16 lutego, godz. 9.30 – 15.30
Grupa: do 12 osób
Zapisy: na podstawie formularza zgłoszeniowego (zgłoszenie elektroniczne) + kontakt osobisty w Biurze
Karier lub telefoniczny – w przypadku trudności z osobistym zgłoszeniem.

Dodatkowe informacje:
Udział w szkoleniu wiąże się z przeznaczeniem 29 zł na zakup zeszytu ćwiczeń, koniecznego do pełnego
uczestnictwa w programie i przeprowadzenia szkolenia* (zeszyt stanowi własność uczestnika)
* Warunki określone przez wyłącznego licencjodawcę Programu „Spadochron” na terenie Polski – Fundację Inicjatyw
Społeczno-Ekonomicznych, wyłącznego dystrybutora materiałów do realizacji Programu (ćwiczenia).

Trener:
Katarzyna Nowak – licencjonowana trenerka programu Spadochron (nr 610/W/2007), od 2009 r. specjalistka ds.
szkoleń i rozwoju zawodowego w Biurze Karier Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, posiada doświadczenia
zawodowe z różnych branż i sektorów; współpracowała również z innymi uczelniami wyższymi w ramach projektów
rozwojowych (PW – szkolenia, Uniwersytet SWPS – indywidualne konsultacje zawodowe); absolwentka
Podyplomowego Studium Doradztwa Zawod. i Zarządzania Kompetencjami SGH, Szkoły Trenerów Biznesu INTRA, kursu
I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach; magister socjologii w zakresie stosowanych nauk społecznych.
ul. Księcia Trojdena 2a, 02-109 Warszawa
tel. (022) 57 20 909
e-mail: biurokarier@wum.edu.pl
www.biurokarier.wum.edu.pl

