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Otvorené kurzy
Vaše vedomosti, je to jediné, čo vám nikto nemôže zobrať.
Pre koho sú vhodné?
Pre ľudí, ktorí chcú osviežiť svoje
zručnosti, obohatiť svoje vedomosti, zlepšiť a posunúť na
vyššiu úroveň svoje odborné
know-how.

Čo získate
Okrem nových informácií, vedomostí a zručností, ktoré urýchlia váš profesionálny rast, na
našich školeniach stretnete zaujímavých ľudí z rôznych odvetví.
Po úspešnom absolvovaní školenia dostanete osvedčenie a
vytlačené študijné materiály.

Ako kurz prebieha?
Všetky naše školenia prebiehajú
interaktívnou formou. To znamená, že všetko, sa učíme nielen teoreticky, ale aj prakticky. V
modelových situáciách si nacvičíte nové zručnosti v bezpečnom prostredí školiacej miestnosti. Po každom cvičení je dostatok priestoru na reflexiu a
vaše otázky.

Vedenie hodnotiaceho rozhovoru, ak ste riadiaci pracovník, ktorý chce maximalizovať úžitok každoročného hodnotenia zamestnancov, dať vyváženú spätnú väzbu a motivovať svojich podriadených.
Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru, pre každého, kto
chce robiť pohovory lepšie, štruktúrovanejšie a modernejšie.
GDPR pre HR vám pomôže uistiť sa o dôležitých právnych skutočnostiach, ktoré súvisia s prácou personálnej agentúry a zamestnávateľa.
Lektor je školenie pre každého, kto sa chce profesionálne vzdelávať dospelých.
Prezentačné zručnosti pre tých, ktorí sa boja prezentovať alebo
chcú zistiť, ako prezentovať naozaj pútavo. Prejdeme všetko, od
techniky, cez grafiku po komunikáciu.
Manažérske zručnosti, ak chcete spoznať svoj manažérsky štýl a
objaviť svoj potenciál, ako sa stať dôveryhodným manažérom svojmu tímu.

Ako sa prihlásim?
Je to jednoduché, stačí si vybrať
svoje školenie a poslať nám email.
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Kalendár
Február 7, 2019

September 5, 2019

Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru

Prezentačné zručnosti

Február 14, 2019

September 12, 2019

GDPR pre HR

Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru

Február 20 - 22, 2019

Október 10, 2019

Lektor

Manažérske zručnosti

Marec 7, 2019

Október 17 - 19, 2019

Prezentačné zručnosti

Lektor

Marec 21, 2019

November 5 - 7, 2019

Behaviorálne vedenie pracovného pohovoru

Lektor

Apríl 11, 2019

November 12, 2019

Manažérske zručnosti

Prezentačné zručnosti

Apríl 28, 2019
Prezentačné zručnosti

Máj 15, 2019
Manažérske zručnosti

Máj 22, 2019
Vedenie hodnotiaceho rozhovoru

Máj 29, 2019
GDPR pre HR
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