Te-ai întrebat vreodată ce îți dorești tu de la viață, de la cariera ta și nu ai găsit încă un
răspuns? Știi ce vrei de fapt, dar nu îți este foarte clar cum să ajungi acolo? Îți dorești un
anumit lucru și ai impresia că nu o să-l obții niciodată? Dacă răspunsul la oricare dintre cele
trei întrebări este „Da!”, atunci vino la Zilele Carierei! Îți propunem o serie de 3 ateliere care
să maximizeze șansele tale de reușită și să transforme visele tale în realitate!

Calendarul Zilelor Carierei

11 Martie 2014

Asta pot! Asta vreau!
Problemele și dificultățile nu pot fi rezolvate dacă nu ai un obiectiv clar. Când nu știi ce vrei
cu exactitate, se vor găsi mulți oameni care vor fi foarte încântați să te pună la lucru ca să-i
ajuți să-și atingă propriile lor obiective. Tu ce alegi: obiectivele tale sau obiectivele celorlalți?
Dacă alegi obiectivele tale, atunci vino să vezi care este cea mai bună strategie pentru a-ți
transforma obiectivele în realitate!

Tematici abordate:


Stabilirea obiectivelor pentru evoluția personală și pentru carieră.



Cum îți structurezi obiectivele de carieră pentru a-ți maximiza șansa de reușită.



Cum să te orientezi în funcție de obiective.



Cum poți să te programezi neurolingvistic pentru succes profesional.



Cum să îți construiești planul de carieră.

Traineri:
Psih. Claudia Bart, Coach NLP Resonanz
Psih. Claudia Hermkens, Life coach & psihoterapeut

12 Martie 2014

Interviul de succes
Acum că știi care este viitorul tău și viitorul carierei tale, eşti pregătit să convingi potențialul
angajator că tu eşti cel mai bun candidat? Vino să ne arăți ce poți! Noi te vom ajuta să te
pregătești pentru un interviu de succes, iar tu vei avea ocazia să discuți cu un specialist în
Resurse Umane și să vezi ce înseamnă să susții un interviu într-o companie multinațională!
Invitat special: Raluca Podoreanu, Senior HR Specialist – Siemens Convergence Creators

Tematici abordate:


Cum să te pregăteşti pentru interviu.



Cum să redactezi un CV, o scrisoare de intenție și o scrisoare de mulțumire.



Cum să-ţi accesezi starea interioară de succes care să maximizeze șansele de reușită.



Cum să îţi gestionezi imaginea în procesul comunicării cu angajatorul.

Traineri:
Psih. Dumitru Ciolan, Practitioner Coach NLP Resonanz
Psih. Mihaela Dănilă, Practitioner Coach NLP Resonanz

13 Martie 2014

Fă cunoștință cu primul job!
Ştii care sunt provocările pe care le poți întâmpina la primul loc de muncă? Știi cum să le faci
faţă, astfel încât să îți poți construi o carieră în cadrul companiei pentru care lucrezi? Știi cum
să faci față situațiilor dificile și să comunici cu oamenii dificili? Vino să ne arăţi ce poţi și noi
te vom învăța câteva trucuri pentru a gestiona situațiile dificile. Vei avea ocazia să discuţi cu
un manager general dintr-o companie multinațională şi să vezi care sunt aşteptările sale, ce
anume îl determină să angajeze un candidat și care sunt motivele pentru care renunță la un
nou angajat după terminarea perioadei de probă.
Invitat special: Loek Hermkens, General Manager – Driessen Manders Company

Tematici abordate:


Care sunt dificultățile majore cu care te confrunți la primul loc de muncă.



Autoanaliza poziției de viață.



Cum să comunici eficient cu colegii şi cu şefii.



Cum să comunici cu partenerii de discuție dificili.



Care sunt așteptările angajatorului și cum să le faci față.

Traineri:
Psih. Elena Stroe, Practicant în Consiliere Educațională, Orientare Școlară și Vocațională
Psih. Denisa Dumitrescu, Specialist în Implementarea Sistemelor de Management al Calității

