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AKADEMIA śAKA przedłuŜa projekt do końca maja! 
 

Nie zwlekaj – zapisz si ę na warsztaty! 
 
 

Studencie!  

 

To juŜ naprawdę ostatnia szansa na zaplanowanie swojej kariery zawodowej i na ukształtowanie Twojego 

wizerunku na rynku pracy! W ramach projektu AKADEMIA śAKA  weźmiesz udział w warsztatach, prowadzonych 

przez doradców zawodowych, na których poznasz tajniki skutecznej komunikacji oraz autoprezentacji na rynku pracy. 

Ponadto nasz doradca zawodowy bezpłatnie pomoŜe Ci zaplanować ścieŜkę kariery, a jak to nie wystarczy zajmie się 

takŜe jej alternatywą.  

W maju oferujemy takŜe szereg treningów Assessment Center, który jest ostatnio bardzo popularną metodą 

rekrutacji do duŜych firm. Nigdy o tym nie słyszałeś? Tym bardziej zapraszamy, podczas warsztatów dowiesz się jak 

dobrze się zaprezentować i czym podstępni HR-owcy mogą Cię zaskoczyć podczas rekrutacji. 

Czy warto? Jeśli powaŜnie myślisz o Swojej karierze, jeśli będziesz w niedługiej przyszłości starał się o pracę, 

jeśli nie chcesz, aby czymś cię zaskoczono – przygotuj się. A my ci w tym profesjonalnie POMOśEMY!  

 

Przyszłość to świadomy wybór, a nie przypadkowy zbieg okoliczności! 

 

Harmonogram na maj: 
 
 
7 maja 2008 – środa  
14:30 – 19:00 - Planowanie kariery zawodowej 
 
9 maja 2008 – pi ątek  
10:00 – 14:30 - Skuteczna komunikacja 
15:00 – 19:30 - Autoprezentacja na rynku pracy 
 
16 maja 2008 – pi ątek  
10:00 – 14:30 - Trening pracy zespołowej 
15:00 – 19:30 - Assessment Center 
 

ASSESSMENT CENTER: 
 
5 maja  - 15.00-19.00 
8 maja  - 17.00-20.30 
10 maja  - 10.00-14.00 i 15.00-19.00 
12 maja  - 16.00-19.30 
13 maja  - 17.00-20.30 
14 maja  - 16.00-19.00 
15 maja  - 17.00-20.30 
17 maja  - 10.00-13.30 i 14.00- 17.00 
19 maja  - 17.00-20.30 
26 maja  - 17.00-20.30 
 

 
 
 
Informacje i zapisy: 
Fundacja rozwoju Demokracji Lokalnej - Centrum Dolnośląskie, 
ul. Mennicza1, 50-057 Wrocław 
Tel. 0-71/372-41-24 
akademia@kariera.wroc.pl  
www.kariera.wroc.pl   

 

 


