
 

       Pr eco  pr íst  k  ná m  ?

- Získate praktické návody 
na odstránenie 
komunika?ných 
problémov pri prijímacom 
pohovore  s primeraným 
mno?stvom  teórie.

- Odnesiete si 
profesionálne 
vypracovaný ?ivotopis. 

- Nadobudnete vä??iu 
sebadôveru.

- Nau?íte sa ako odbúra? 
stres.

- Nájdete u nás komorné 
a príjemné prostredie.

- Pripravíme Vám super 
ob?erstvenie.

- Ak nebudete spokojní, 
vrátime Vám peniaze.

po z ý va me V á s na  t r én ing

BPM Sl ovakia, s.r .o.

t el : 02/ 20200078, 0905 172 880, fax: 02/ 3320 4686

e- mail : bpmvzdel @zmail .sk, bpm@bpm- educat .com

 
 www.vzdel avame.sk

Lek t o r k a :

?ubica Karetková ? riadite?ka poradenskej spolo?nosti BPM Slovakia, 
s.r.o., ?lenka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. V oblasti 
vzdelávania dospelých pôsobí u? 20 rokov.  Rozvíja a tvorí nové 
vzdelávacie projekty zamerané na rozvoj a zlep?enie komunika?ných 
zru?ností, posilnenie zdravého sebavedomia a uvedomenia si vlastných síl 
a potenciálu rozvoja.

- Lep?ie sa spoznáte, ur?íte obmedzenia a preká?ky, ktoré 

brzdia Va?u pracovnú kariéru a vytvoríte si kariérny profil.

- Precvi?íte si jazykové zru?nosti a správnu re? tela pri 

prijímacom pohovore.

- Vyskú?ate si vedenie telefonického pracovného pohovoru.

- Zanalyzujete svoje silné a slabé stránky v komunikácii, získate 

ú?innú spätnú väzbu.

- Vypracujete si správny ?ivotopis (?tandardná forma, 

Europass), motiva?ný a sprievodný list tak, aby ste ich 

mohli pou?íva? v praxi.

- Napí?ete  si ?iadosti o zamestnanie na inzerované miesto a 

iniciatívnu ?iados? o zamestnanie ? rozanalyzujete ponuku 

zamestnávate?a.  

- Nau?íte sa ?o majú tieto dokumenty obsahova?, aby bola 

zachovaná ich formálna a obsahová správnos? pre budúcu 

kore?pondenciu. 

- Precvi?íte si formu pracovného pohovoru formou  

assessment centra, spoznáte ?pecifiká metódy skupinového 

výberu zamestnancov. 

- Získate u?ito?né návody a tipy  na vyu?itie sociálnych sietí 

pri h?adaní zamestnania a komunikácii so zamestnávate?om.

- Nau?íte sa ú?inné techniky na odbúranie stresu.

*Absolvovaním trénigu 
získa ka?dý ú?astník 
certifikát, ktorý vydáva 
spolo?nos? BPM Slovakia, 
s.r.o. hne? na mieste.

17. ma r ec 20 18
 0 9 :0 0  - 16 :0 0  h o d.

Biz n i s cent r um M at a do r                
Bo j n i ck á  3, Br at i sl ava  

8 4 ,0 0  eur  (s DPH )

! Zvý?t e svoje ?ance na úspech pr i pracovnom pohovore !

? ?
Pr ípr ava  na  pr a cov ný  (pr i j íma cí) po h ov o r

CO Z A Z I JET E? 

? ?



Pr ihlá?ka 

        Príprava na pracovný (prijímací) pohovor / 17. marec 2018

Meno a priezvisko ú?astníka_____________________________________________________________________________

Adresa: ___________________________________________________________________________________________

Tel:__________________________________________________Fax:_________________________________________

 E-mail:___________________________________________________________________________________________

                                                 Obchodné a plat obné podm ienky, organiza?né pokyny 

Pr ih lásenie a plat ba:       

Vyplnenú prihlá?ku   nám za?lite e-mailom na bpm@bpm-educat.com, bpmvzdel@zmail.sk, faxom na ?íslo:   
02/3320 4686   alebo na adresu: BPM Slovak ia, s.r .o., Bojnická 3, Brat islava 831 04. Prihlási? sa tie? 
mô?ete prostredníctvom na?ej webovej stránky www.vzdelavame.sk. Po prijatí prihlá?ky Vám potvrdíme 
registráciu ú?astníka na zadanú kontaktnú e-mailovú adresu. Ú?astnícky poplatok uhra?te na ?íslo ú?tu:                        
SK57 0200 0000 0017 3643 3751 vedený vo VÚB, a.s. Bratislava. Ako variabilný symbol uve?te Va?e I?O, ako 
?pecifický symbol uve?te termín konania seminára v tvare 17032018. Po prijatí platby na ná? ú?et Vám 
za?leme da?ový doklad o uhradení ú?astníckeho poplatku po?tou, v prípade potreby aj e-mailom. Ú?astnícky 
poplatok zah??a: ?tudijné materiály, ob?erstvenie, nealko, teplé nápoje. Sedem dní pred konaním seminára 
Vám za?leme podrobné organiza?né pokyny a ?al?ie informácie o vzdelávacom podujatí e-mailom.

Ú?ast nícky poplat ok  je 84,00 Eur  (s DPH) /  1 ú?ast ník                              Uzávierka pr ih lá?ok :  10.3.2018 
2018 

St orno poplat ok : 

 - 30 %  z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 14 dní pred d?om konania seminára
 - 50 %  z ú?astníckeho poplatku ú?tujeme pri stornovaní prihlá?ky 7 a? 3 dni pred d?om konania seminára 
- V prípade stornovania prihlá?ky 2 a menej dní pred za?atím seminára ú?astnícky poplatok nevraciame, 
uvítame   v?ak náhradníka. 

Zm ena t erm ínu, m iest a alebo zru?enie podujat ia: BPM Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu 
lektora, termínu a miesta konania pripravovaného vzdelávacieho podujatia (seminára, tréningu, kurzu), alebo 
na zru?enie plánovaného vzdelávacieho podujatia. V prípade výskytu takýchto zmien a skuto?ností, Vás 
budeme o nich ?o najskôr informova? telefonicky alebo elektronicky.   

Poskyt ovanie osobných údajov ú?ast níka: Osobné údaje objednávate?a (ú?astníka) sú spracované na 
základe zákon ?. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (?alej 
len "zákon o ochrane osobných údajov"). Objednávate? (ú?astník) poskytuje osobné údaje predávajúcemu 
(BPM Slovakia, s.r.o.) na ú?ely realizácie práv a povinností zo zmluvných vz?ahov, a to v rozsahu: meno a 
priezvisko, adresa, doru?ovacia adresa, adresa elektronickej po?ty, telefónne ?íslo (?alej spolo?ne v?etko len 
ako "osobné údaje"), fotografia, zvukovo-obrazový záznam. 

Záväzne sa prihlasujem na workshop ?Pr íprava na pracovný (pr i j ím ací) pohovor , 17. 3. 2018, BA?       
a súhlasím s uvedenými obchodným a platobnými podmienkami a zárove? v znení neskor?ích predpisov za 
ú?elom registrácie na uvedený seminár. 

Dátum:...........................................................     Podpis ú?astníka :........................................................................... 
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