
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja programu indywidualnego szkolenia 
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Podstawowe punkty proponowanego programu: 
1. DIAGNOZA 
• Zanalizujemy Twoje mocne strony i obszary do pracy, nad którymi skoncentrujemy się podczas 
szkolenia 
1. TWORZYSZ SWOJE CV I LIST MOTYWACYJNY 
• Dowiesz się jakie elementy powinny się znaleźć w CV 
• Otrzymasz informacje jak nadać CV profesjonalną szatę graficzną 
• Nauczysz się jak opisać swoje doświadczenie zawodowe, edukację, zainteresowania i mocne 
strony 
• Zdobędziesz wiedzę o tym jak napisać przekonujący list motywacyjny 
1. UCZYSZ SIĘ JAK ZACHOWAĆ SIĘ PODCZAS ROZMOWY 
• Nauczysz się jak kontaktować się z rekruterem przed właściwą rozmową kwalifikacyjną 
• Dowiesz się jak panować nad stresem i emocjami 
• Zdobędziesz wiedzę jak wywierać dobre pierwsze wrażenie 
• Otrzymasz informacje jak przekonać do siebie i swoich pomysłów 
• Dowiesz się jak właściwie się ubrać, zależnie od stanowiska o które się ubiegasz 
• Nauczysz się budować i prezentować charyzmę i autorytet 
• Opanujesz odpowiednią mowę ciała 
• Zdobędziesz wiedzę jak interpretować zachowanie rekrutera 
• Dowiesz się jak prezentować swoje mocne strony 
• Przejdziesz trening świadomego przywitania i uścisku ręki 
• Poznasz zasady etykiety niezbędnej podczas rozmowy 
• Dowiesz się czego podczas rozmowy robić nie wolno, omówimy najczęstsze błędy 
• Wzmocnisz swój potencjał i pewność siebie 
4. UCZYSZ SIĘ ODPOWIADAĆ NA PYTANIA I JE ZADAWAĆ 
• Dowiadujesz się jakie są najczęściej zadawane pytania 
• Opracujesz odpowiedzi na pytania, które mogą paść na Twojej rozmowie 
• Nauczysz się kiedy i jakie pytania zadawać podczas rekrutacji 
5. DOWIADUJESZ SIĘ JAK ROZMAWIAĆ O WYNAGRODZENIU 
6. POZNAJESZ TAJNIKI ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ ONLINE 
• Uczysz się jak dobrze wypaść przed kamerą 
• Dowiadujesz się jak dobrać światło, tło, rekwizyty 
• Nauczysz się o jakie szczegóły warto zadbać by zrobić dobre wrażenie 
7. ĆWICZYSZ ZASADY W PRAKTYCE, POWTARZASZ, DOPROWADZASZ DO 
PERFEKCJI 
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Szczegółowy program warsztatów przygotujemy po analizie Twoich mocnych stron 
i potrzeb rozwojowych: 
Zapraszamy na bezpłatną konsultację  

 Podczas planowania weźmiemy pod uwagę indywidualne potrzeby, wsłuchamy się  
w Twoje plany i ustalimy w czym możemy pomóc 

 W oparciu o sprawdzone metody, w tym wywiad, narzędzia informacji zwrotnej, ankiety, 
i obserwacje, stworzymy zindywidualizowany proces szkoleniowy, który umożliwi trwałą 
i pozytywną zmianę 

 Po uzgodnieniu programu ustalimy, czy szkolenie ma trwać jeden, dwa lub więcej dni 
szkoleniowych 

 
Forma prowadzenia szkolenia: 

 Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu stacjonarnie lub online 
 Uczymy poprzez praktykę i ćwiczenia 
 Zyskujesz świadomość swojego sposobu komunikacji niewerbalnej 
 Zajęcia są zbliżone do rzeczywistych realiów  
 Warsztaty są nagrywane i szczegółowo analizowane przez trenera 
 Nauczysz się samoobserwacji przydatnej w realiach rozmowy kwalifikacyjnej 
 Natychmiast po szkoleniu będziesz w stanie stosować zdobytą wiedzę 

 

Szkolenie Rozmowa kwalifikacyjna jest idealne dla: 
 Szkolenie doskonałe dla Ciebie, niezależnie od tego czy jest to Twoja pierwsza 

rozmowa rekrutacyjna czy kolejna, podczas której chcesz zmienić pracę na tę 
wymarzoną. 
 

Jak pracujemy z zamawiającymi: 
 Przeprowadzimy bezpłatną konsultację 
 Przygotujemy program idealnie dostosowany do Twoich potrzeb  
 Przekazujemy indywidualnego opiekuna 
 Możemy zająć się całościową organizację szkolenia 
 Jesteśmy do dyspozycji na każdym etapie realizacji 
 Wystarczy, mail lub telefon – reszta należy do nas 


