Face2Face Live
Podujatie Face2Face Live je určené aktívnym študentom vysokých škôl, ktorí svoj čas radi trávia
efektívne. Face2Face Live ponúka možnosť zúčastniť sa riešenia prípadových štúdií, navrhovaním
inovatívnych riešení a vypracovávaním rôznych projektov pre TOP firmy na Slovensku. Cieľom tohto
podujatia je pomôcť študentom zorientovať sa na trhu práce, prísť do kontaktu s firemným prostredím
a získať praktickú skúsenosť. Face2Face Live je tak skvelou štartovacou čiarou na ceste za úspešnou
kariérou.
A čo môžete účasťou na takomto podujatí získať?
- Príležitosť ukázať sa a zaujať TOP firmy
- Prehľad o pracovnom trhu na Slovensku
- Praktickú skúsenosť riešením prípadových štúdií a menších firemných projektov
- Nadobudnúť vzácne kontakty
Tak sa zaregistruj na podujatie Face2Face Live, ktoré ponúka každému mladému človeku priestor
ukázať sa pred TOP spoločnosťami na Slovensku, nadobudnúť vzácne kontakty a tak naštartovať
svoju profesionálnu kariéru.
Prihlásiť sa môžeš do 15.6.2013 na http://face2facelive.weebly.com/ , nájdeš nás aj na Facebook-u.

Global Citizen
Global Citizen sú dobrovoľnícke stáže v zahraničí, ktoré ponúkajú mladým ľudom, predovšetkým
študentom vysokých škôl možnosť vycestovať do zahraničia a pracovať v medzinárodnom tíme na
projekte, ktorí si študenti sami vyberú. Global Citizen ponúka študentom získať oceniteľnú skúsenosť
spoznať novú kultúru vybranej krajiny a zdokonalenie predovšetkým anglického jazyka. Výber krajiny
a typu stáže je široký. V ponuke sú stáže zo krajín sveta rôzneho typu. Viac info na
www.zahranicnestaze.sk alebo na Facebook-u

Kurz Kariéry
Kurz Kariéry je program určený pre všetkých študentov a čerstvých absolventov VŠ. Prináša im
kompletný balíček tréningov, workshopov a prednášok, počas ktorých sa dozvedia ako správne
postupovať pri hľadaní práce, ako napísať zaujímavý životopis a úspešne absolvovať pohovor.
Študenti majú možnosť riešiť konkrétne prípadové štúdie firiem, dozvedia sa ako si rozbehnúť vlastný
business a získajú prehľad o svojich možnostiach na trhu práce. Kurz je vhodný aj pre mladších
študentov, ktorým profesionálni mentori a couchovia pomôžu so smerovaním ich budúcej kariéry
alebo sa môžu inšpirovať na rôznych prednáškach. Neoceniteľnou súčasťou je aj možnosť získať
certifikáty o svojich zručnostiach a vedomostiach. Jedinečnosť Kurzu Kariéry spočíva v spojení
úspešnej zahraničnej metódy a novopridaných prvkov. Nezáväznú predregistráciu nájdete na
http://kurzkariery.weebly.com/. Nájdeš nás aj na FACEBOOK-u.

