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Klub pracovního poradenství 
 

V rámci Centra pro podporu zaměstnávání ZP osob nabízíme: 

 

Klub pracovního poradenství 

 

 Pro všechny, kteří chtějí získat potřebné znalosti a dovednosti k úspěšnému 

hledání zaměstnání a zároveň se podělit o své zkušenosti s ostatními. 

 Klub bude probíhat od října 2013, vždy 1x až 2x měsíčně (termín bude 

upřesněn) 

 Kurzy probíhají zdarma 

 Přehled jednotlivých témat:  

1.    Pochopení pojmu a významu práce 

2.    Zdroje informací o pracovních místech 

3.    Možnosti pracovního uplatnění 

4.    Úřad práce 

5.     Životopis 

6.     Reakce na pracovní nabídku 

7.     Příprava na pohovor – přímý kontakt se zaměstnavatelem 

8.     Pracovně právní servis 

9.     Sociálně právní servis 

10. Nástup do zaměstnání 
 

Více informací vám podají pracovníci  

Centra pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

které zastihnete na adrese Lipovská 1177, Jeseník ve dnech: 

 

Pondělí: 9:00 – 13:00 

  Středa: 9:00 – 17:00 

Čtvrtek: 9:00 – 13:00 

 

                     Nebo  na  t e le fonu:  +420 775 148 189  

      č i  emai lu :  poradna@zahrada2000 . c z  

http://www.zahrada2000.cz/
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Klub pracovního poradenství 

(1. setkání) 
 

 

ŘÍJEN 2013 

 

Téma: Pochopení pojmu a významu práce 

 

 Zamyslíme se nad významem práce v životě každého z nás 

 Ujasníme si vlastní předpoklady (vzdělání, dovednosti, schopnosti) pro 

získání zaměstnání 

 Probereme různá úskalí, na která můžeme při hledání zaměstnání narazit 

 Seznámíme se s právy a povinnostmi zaměstnance 

 

Termín: 31.10. 2013 v 13:00 

 

Místo: Lipovská1177, Jeseník, 790 01 (budova bývalé plynárny) 
 

Přihlášky přijímáme do 29.10. 2013 

 

 

 

 

 

http://www.zahrada2000.cz/

