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10:30 – 11:30 Twoja marka na internetowym rynku pracy.
Świat mediów społecznościowych zmienił zasady rekrutacyjnej gry. W trakcie warsztatów podpowiemy Wam jak świadomie kształtować swój cyfrowy wizerunek tak,
aby dać się znaleźć rekruterom i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Omówimy, co powinno się znaleźć na Waszych profilach na LinkedIn, Goldenline i Facebooku,
a czego powinniście się wystrzegać. Zapraszamy na zajęcia z ostatnią wersją CV.

Prowadzące:
Joanna Ignaczak - W PSI Polska opiekuje się obszarem employer brandingu. Współpracuje z poznańską społecznością IT, organizuje wydarzenia, pisze i zarządzą
internetową komunikacją. Wcześniejsze doświadczenia zdobywała w branży doradztwa zawodowego, gdzie wspierała kandydatów w działaniach na rynku pracy
i w budowaniu wizerunku.
https://pl.linkedin.com/in/joannaignaczak
Alicja Meller-Kukurenda - Specjalistka ds. rekrutacji z ponad 5-letnim doświadczeniem w branży IT. Wspiera kadrę kierowniczą PSI w procesach rekrutacji. Nawiązuje relacje
z kandydatami wykorzystując różnorodne kanały komunikacji. Prowadzi spotkania rekrutacyjne na stanowiska techniczne i managerskie oraz sesje assessment centre.
https://pl.linkedin.com/in/alicja-meller-kukurenda-31368253

10:30 – 11:30 Jak zrobić dobre wrażenie na rekruterach, aby dostać wymarzoną pracę?
Jak zrobić dobre wrażenia na osobach rekrutujących, aby dostać wymarzona pracę? W jaki sposób zaprezentować swoją osobę, umiejętności i wiedzę, aby mnie
zapamiętano i wybrano spośród kilkunastu, kilkudziesięciu kandydatów?
To podstawowe kwestie nurtujące osoby, które otrzymały zaproszenie na spotkanie kwalifikacyjne do pracy. Na te i wiele innych pytań dot. udziału w rozmowie
kwalifikacyjnej postaramy się odpowiedzieć na naszym szkoleniu.

Prowadzący:
Robert Krawczyk - Trener biznesu i coach umiejętności psychospołecznych. Konsultantów zarządzania w podejściu Organizacyjnej Analizy Transakcyjnej i myślenia
systemowego. Licencjonowany trener programu SPADOCHRON dedykowanego dla osób poszukujących zatrudnienia lub nowej drogi zawodowej.
Przeszkolił kilka tysięcy pracowników i kilkuset menedżerów zespołów zadaniowych różnego szczebla efektywnie podnoszą ich umiejętności osobiste i menedżerskie
Podczas zajęć wykorzystuje aktywizujące metody pracy z grupą: dyskusje kierowane, ćwiczenia, symulacje, gry i zabawy interakcyjne. Lubi pracować na wysokiej energii
grupy.

10:30 – 11:30 Pierwszy krok do własnego biznesu, czyli Firma na Próbę bez ZUS.
Na spotkaniu dowiesz się, jak przetestować pomysł na firmę bez stresu o zus, urzędy i ściany biurokracji. Jeżeli chociaż raz w życiu wpadłeś na pomysł, na którym mógłbyś
zarobić, to ta prelekcja jest właśnie dla Ciebie!

Prowadzący:
Łukasz Puchalski - Manager Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Poznaniu. Pomaga zrobić pierwsze kroki w stronę własnej firmy.
Wspiera startupy we wczesnej fazie rozwoju.

12:00 – 13:00 Studia czy kariera? Możesz je pogodzić!
Studia czy kariera? Możesz je pogodzić! Poznaj praktyczne sposoby nawiązania kontaktu z firmami, kreowania swojego wizerunku na rynku pracy oraz tworzenia
profesjonalnego CV - bez wychodzenia z uczelni.

Prowadzący:
Mateusz Bartos

12:00 – 13:00 Autoprezentacja i budowanie profesjonalnego wizerunku – pokaż się od najlepszej strony!
Jeśli chcecie dowiedzieć się jak zawsze sprawiać bardzo dobre wrażenie, nauczyć się tajników skutecznej komunikacji oraz dowiedzieć się jak spostrzegają różne zachowania
oraz postawy inne osoby, zapraszam Was do udziału w warsztatach.

Prowadzący:
Ewa Siedlecka - Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na UAM w Poznaniu, a od 2015 r. również radca prawny. Jej zawodową pasją jest prawo
i dziedzina HR.

12:00 – 13:00 Nawet nic nie mówiąc coś komunikujesz.
Komunikacja to element, który towarzyszy nam w każdym momencie naszego życia. Pomimo ogromu informacji na temat poprawnego komunikowania, wciąż zdarza się,
że mówiąc jedno słyszymy zupełnie co innego.
Jakie są najczęstsze błędy w aktywnym słuchaniu? Co jest przyczyną „niedogadywania się”?
Czy w ogóle można nad tym panować w codziennych kontaktach prywatnych i zawodowych?
Na te i kilka innych pytań spróbujemy znaleźć odpowiedź w trakcie warsztatów, na które zapraszamy każdego, kto Nawet nic nie mówiąc, coś komunikuje.

Prowadząca:
Anna Łącka - Pracownik Stefczyk Finanse w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Z wykształcenia psycholog pracy i doradca zawodowy. Posiada 4-letnie
doświadczenie w pracy trenerskiej, kiedy to szkoliła zarówno przedsiębiorców jak i pracowników oraz osoby poszukujące pracy z zakresu umiejętności
miękkich, efektywnego poruszania się po rynku pracy, sprzedaży oraz zarządzania zespołami.
W trakcie swoich szkoleń stawia na doświadczenie uczestników, wchodzi z nimi w dialog, by wspólnie wypracować wnioski i przekuć je na życie codzienne.

13:30 – 16:00 Mosty zamiast murów-czyli jak rozmawiać, żeby osiągnąć konsensus.
Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom znaczenia efektywnej komunikacji oraz wyposażenia ich w skuteczne narzędzia ułatwiające porozumiewanie się
w zespole, tak aby osiągnąć konsensus. Warsztat oparty będzie o grę szkoleniową.
Prowadzący:
Andrzej Wiglusz - Trener, praktyk biznesu z ponad 12-letnim doświadczeniem w obszarze sprzedaży.
Absolwent Zarządzania Zespołami Ludzkimi oraz podyplomowych studiów z zakresu Akademii Trenera Collegium da Vinci w Poznaniu.
Specjalizuje się w tworzeniu i prowadzeniu szkoleń z obszaru sprzedaży, zarządzania zespołami, efektywności osobistej dla pracowników różnych szczebli struktury
organizacyjnej.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w branży telekomunikacyjnej i finansowej na stanowiskach menedżerskich i handlowych w firmach Orange Polska i Citi handlowy.
Obecnie związany jest z grupą Komputronik S.A. na stanowisku Trenera wewnętrznego.

13:30 – 14:30 Oswój porażkę.
Zakres tematyczny szkolenia: 1. Porażka, a przekonania; 2. Diagnoza przekonań ograniczających; 3. Zmiana przekonań z uwzględnieniem zasad
obowiązujących przy zmianie nawyków; 4. Gromadzenie doświadczeń.
Prowadzący:
Iwona Dolata - Akredytowany coach ACC ICF, dyplomowany trener i project menager. Posiada doświadczenie zarówno w sektorze pozarządowym jak
i w biznesie. W coachingu pracuje różnymi metodami: od pracy z przekonaniami po pracę z metaforą. Metodę zawsze dostosowuje do potrzeb klienta.
Klienci mówią, że charakteryzuje się niezwykłą uważnością, która znacząca wspiera rezultaty coachingu.

13:30 – 14:30 Matematyk w świecie finansów.
Celem warsztatów jest przedstawienie możliwości wykorzystania wiedzy matematycznej w pracy na stanowiskach specjalistycznych i analitycznych w świecie funduszy
inwestycyjnych.
W trakcie spotkania dowiecie się:
•
Jakie wyzwania stawia świat finansów i jak w praktyce radzi sobie Matematyk w świecie finansów;
•
Jak profil studiów matematycznych wpasowuje się w potrzeby rynku pracy
•
Co możecie zrobić aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
Prowadzące:
Barbara Macialowicz - Manager Działu Rozliczeń Funduszy Inwestycjnych, pracuje w firmie Franklin Templeton Investments od listopada 2013, absolwentka Wydziału
Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Maja Hoffmann – Absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki, Kierunek Matematyka, Specjalność: Matematyka Finansowa i Aktuarialna. Obecnie Starszy Analityk
w Dziale TACC Recon w Franklin Templeton Investment.
Sylwia Cydejko - Kierownik w dziale zajmującym się rozliczaniem funduszy inwestycyjnych. Związana z firmą Franklin Templeton Investments od ponad 6 lat. Aktualnie
odpowiedzialna za szkolenia wprowadzające dla nowych pracowników, a także wdrażanie nowych procesów.

