Sukces w nowej roli
Zapewne właśnie rozpoczynasz, lub już od jakiegoś czasu podejmujesz się
poszukiwania nowej pracy.
Być może zastanawiasz się: jak się prezentować, żeby zdobyć wymarzoną
rolę? Jak efektywnie szukać pracy - z jakich metod korzystać?
Jak upewnić się, że dana rola jest najlepsza dla mnie?
Na te wszystkie pytania będziesz mogła poszukać i znaleźć odpowiedzi,
Które pomogą Ci nie tylko znaleźć pracę, ale też za jakiś czas powiedzieć:
“odniosłam SUKCES W NOWEJ ROLI!”

Ten program jest dla Ciebie, jeśli szukasz nowej pracy i chcesz zapewnić sobie najlepsze wyniki oraz
większą pewność, że rola, którą przyjmiesz, będzie dobrze dopasowana do Ciebie i Twoich potrzeb.
W programie wykorzystasz sprawdzone narzędzia. Wypracujesz i wcielisz w życie strategie dające
najlepsze efekty w znalezieniu wymarzonej pracy i osiągnięciu sukcesu na nowym
stanowisku.Będziesz mogła przejść przez 4 etapy, które pozwolą Ci z większą pewnością
zaprezentować siebie, łącząc to, co w Tobie najlepsze z tym, czego potrzebuje pracodawca.
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ETAP: Co oferuję - to czas na lepsze zrozumienie siebie, swojego potencjału, pasji, talentów. Co
jest dla Ciebie ważne, jakie są Twoje mocne strony i w którą stronę masz ochotę się rozwijać?
Na tym etapie możemy wykorzystać płatne i bezpłatne narzędzia, które służą do zwiększenia
świadomości tego, co oferujesz i jakie role będą dla Ciebie najciekawsze.
ETAP: Mój wizerunek - tu określisz, jak potrzebujesz się prezentować na różnych etapach

poszukiwania pracy, by pozostać autentyczną, podkreślić Twoje kluczowe atuty i być
interesującym kandydatem dla pracodawcy. Będziesz mogła wypracować sposoby na
wcielenie tego wizerunku w życie: w Twoim CV, mediach społecznościowych, na rozmowie
rekrutacyjnej, nieformalnych spotkaniach i już po rozpoczęciu nowej pracy.
ETAP: Strategie sukcesu w poszukiwaniu pracy - tu określisz różne metody dotarcia do

pracodawcy i zbudujesz plan działania, by wykorzystać te, które przynoszą najlepsze efekty.
ETAP: Rozmowa rekrutacyjna - naturalnie i z sukcesem - poznasz 10 obszarów sukcesu
rozmowy rekrutacyjnej i spojrzysz na siebie z innej perspektywy - zobaczysz, jak mogą
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postrzegać Cię rekruterzy. Wyciągniesz wnioski i rozwiniesz wybrane umiejętności, by nie tylko
to, co mówisz, ale również to, jak się prezentujesz, wspierało Cię w sukcesie.

Co otrzymujesz w programie Sukces w nowej roli:
●

1 bezpłatną, niezobowiązującą sesję konsultacyjną z informacją zwrotną od coacha, po
której podejmiesz decyzję, czy ten program jest dla Ciebie;

●
●
●

5 lub 8 sesji coachingowych (60 minut każda) z certyfikowanym coachem kariery (ACC
ICF) i menedżerem HR - doświadczonym rekruterem;

narzędzia wspierające proces Twojego rozwoju przed i po każdej sesji;
nielimitowane wsparcie mailowe coacha w trakcie trwania programu.

Pakiet Midi

Pakiet Maxi

pakiet z 5 sesjami coachingowymi, do

pakiet z 8 sesjami coachingowymi, do

możliwość lepszego poznania swoich mocnych
stron i potencjału, poznania najlepszych strategii
poszukiwania pracy i przygotowania się do

pogłębiona możliwość lepszego poznania

wykorzystania przez 5 miesięcy

rozmowy rekrutacyjnej (średnio jedna sesja
coachingowa na każdy etap)
spotkania osobiste lub online - 1200 PLN

wykorzystania przez 8 miesięcy

swoich mocnych stron i potencjału, poznania
najlepszych strategii poszukiwania pracy i
przygotowania się do rozmowy

rekrutacyjnej(średnio dwie sesje coachingowe
na każdy etap)
spotkania osobiste lub online -1850 PLN

Sprawdź także ofertę specjalną *Pakiet VIP* na następnej stronie.
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*Pakiet VIP*
To program specjalny, dedykowany kobietom, które potrzebują gruntownie i szybko
przygotować się do poszukiwania pracy.
1. Rozpoczynamy testem Talent Insights (opcja), który wypełnisz online. Raport pokaże
Twój preferowany styl zachowania z jego mocnymi stronami i ograniczeniami w
kontekście kariery oraz kluczowe dla Ciebie motywatory.
2. Kolejny krok to dwa 4-godzinne *spotkania VIP*, na których:
a. Omówimy i przeanalizujemy wyniki raportu Talent Insights w kontekście
najlepszych ról i środowiska pracy dla Ciebie, oraz w kontekście Twojego
wizerunku.
b. Przeanalizujesz strategie poszukiwania pracy i zbudujesz plan działania, w
którym wykorzystasz te najbardziej efektywne.
c. Spojrzysz na swoje CV pod kątem wybranej przez Ciebie oferty pracy i
nauczysz się tak modyfikować życiorys, by rekruterzy zapraszali Cię na
rozmowy.
d. Określisz, jak potrzebujesz się prezentować na wszystkich etapach procesu
rekrutacji.
e. Weźmiesz udział w próbnej rozmowie rekrutacyjnej i będziesz miała okazję
popatrzeć na siebie okiem rekrutera; po rozmowie sama dasz sobie informacje
zwrotne i otrzymasz je od coacha.
f. Określisz, nad czym potrzebujesz pracować dalej, by osiągnąć sukces.
3. Po *spotkaniu VIP* otrzymasz dodatkowo 4 sesje coachingowe, na których
będziemy kontynuować pracę w wybranych przez Ciebie obszarach (np. pewności
siebie, zachowania niewerbalnego na rozmowie, czy na przykład rozwijania swojego
wizerunku czy sieci kontaktów).
Dodatkowo w trakcie trwania programu będziesz mogła wykorzystać 3 pół-godzinne
konsultacje telefoniczne, które służyć będą utrzymaniu Twojej motywacji i znajdowaniu
nowych sposobów na osiąganie rezultatów.
*pakiet VIP* możesz wykorzystać w trakcie 12 miesięcy.
Inwestycja: 2900 PLN (bez testu), 3200 PLN (z testem)
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