POTŘEBUJETE KARIÉROVÉHO PORADCE?
JAK VÁM KARIÉROVÝ PORADCE POMŮŽE?

Zjistěte, co vás baví. Budujte na tom kariéru. Buďte v tom úspěšní.

DÁ VÁM INFORMACE O:
• studiu a školách
• povoláních
• databázích práce
• zdrojích informací
• dalším vzdělávání

OBJEVÍ VÁŠ POTENCIÁL
• kariérový
• studijní
• vzdělávací
• sebepoznání
• pracovních dovedností & zájmů
• skrz analýzu portfolia

• podníkání
• psaní životopisu
• navazujících službách
BUDE VÁS KOUČOVAT
• mobilizace & aktivizace v řízení kariéry
(career management)
• osobní marketing
• podpora sebepoznání
• motivace
• restart kariéry

ZPROSTŘEDKUJE PRÁCI
• zprostředkování pohovoru
(pouze personální agentury)

KDO MI S ČÍM NEJLÉPE POMŮŽE

CO ŘEŠÍM

KDE HO NAJDETE?

ŠKOLY

VEŘEJNÁ SPRÁVA

Kde:
2800+ základní školy
1200+ střední školy
160+ vyšší odborné školy
70+ vysoké školy
speciální pedagogická centra
pedagogicko-psychologické poradny
Pro:
• žáky a studenty
• rodiče
• veřejnost

Jakou vybrat
školu?

Jaké vybrat
povolání?

Kde:
200+ úřadů práce
job kluby
informační poradenská střediska

Pro:
• zájemce o zaměstnání
• žáky a studenty
• rodiče
• veřejnost

0 Kč

JEDNOTLIVCI/FIRMY/NEZISKOVKY

Jak změnit
práci/profesi?

Jak rozvíjet
kariéru?

PODLE ČEHO POZNÁTE
DOBRÉHO PORADCE?

Kdo:
• psycholog - kvalitní diagnostiky
• sociální pracovník - umí pracovat se
• HR personalista - podpora v hledání práce
• poradce v personální agentuře (v personálce)
• kouč - super motivace
• kariérový poradce - mix všeho

0 Kč

Jak zjistit svůj
potenciál?

Pro:
• veřejnost

Kdo jsem?

uvádí počet klientů
má dobré reference
soustavně se vzdělává
publikuje (blog, články, ...)

500-5000 Kč/hod

Jak se zlepšit
a v čem?

Jak najít
práci?

Jak se prodat
na trhu práce?

Jak začít
podnikat?

PORADCE
NA ŠKOLE

PORADCE
NA ÚŘADU PRÁCE

PSYCHOLOG

SOCIÁLNÍ
PRACOVNÍK

FIREMNÍ HR

PORADCE
V PERSONÁLCE

KOUČ

KARIÉROVÝ
PORADCE

Pomůže mi
s výběrem školy
a povolání.

Pomůže mi
s hledáním
práce a

Pomůže mi
s poznámím
sebe sama.

Pomůže mi
pracovat i s
handicapem

Pomůže mi
se změnou
pozice uvnitř

Pomůže mi
s hledáním
práce.

Pomůže mi
se zlepšit
a poznat své
silné a slabé
stránky.

Pomůže mi
vybudovat
dlouhodobou
kariéru.

© PhDr. Petra Drahoňovská · www.petradrahonovska.cz

