Program setkání Karierních center
09:00 – 09:30 Registrace, káva, něco na zub
09:30 – 10:15 Úvodní slovo + představení CC CŽU
Přivítání, představení programu setkání a organizačních věcí (oběd, večerní
program apod.). Představení brožury Kariérní centra v ČR a SK, metodika sběru
dat, nejzajímavější údaje a vyhlídky do budoucna. Představení CC ČZU - jeho
organizace, financování, nabízené aktivity, zvláště #HackYourCareer.
10:15 – 11:30 Trh práce - jak funguje (GoodCall)
Jaký je současný trh práce a jeho budoucnost? Koho firmy nejčastěji hledají
a jak si stojí absolventi? Kolik jsou zaměstnavatelé ochotni platit za absolventy
a jaké nejdůležitější znalosti, dovednosti a charakteristiky u nich hledají?
11:30 – 12:30 Obídek
12:30 – 14:00 Školení LinkedIn (skupina A) základy/ skupina B) advance)
LinkedIn je jedním z nejlepších nástrojů pro práci Karierních center a také
důležitým nástrojem pro hledání práce. Připravili jsme krátký trénink, který
tento nástroj představí v celé jeho kráse. Můžete si vybrat jeden ze dvou stupňů
– základy LinekdIn, nebo LinkedIn pro profesionály.
14:00 – 14:30 Pauza
14:30 – 15:30 Absolventi se zdravotním postižením na trhu práce (Petr Vyhnánek, MPSV)
"Jaké možnosti spolupráce mají kariéroví poradci na VŠ při práci se studenty se
zdravotním postižením? Možnosti trhu práce pro absolventy se zdravotním
postižením. Které firmy nabírají OZP na náročnější pozice? Co nabízí Úřad práce
ČR v oblasti poradenství a hledání vhodného pracovního uplatnění OZP? Jaký je
systém fungování poradců pro OZP na Úřadech práce a jaké jsou možnosti
podpory studentů a absolventů se zdravotním postižením? Pracovní
rehabilitace jako nástroj pro uplatnění na trhu práce."
15:30 – 17:00 FAQ: TRH PRÁCE (3-4 zkušených HR představí své společnosti a zástupci KC se
jich mohou ptát na různé informace, názory a zkušenosti se spoluprací
s univerzitami).
Simulace našeho úspěšného programu FAQ. Pozveme 3-4 HR z různých
společností. Po krátkém představní se jich můžeme ptát na otázky, které nás
zajímají (Jak si vybírají absolventy do firem? Jaké aktivity by jim přišli zajímavé?
Kolik jsou ochotni za spolupráci s univerzitou platit? A mnoho dalšího).

17:15 +

Networking, ochutnávka piva ČZU/VŠCHT, ochutnávka vína ČZU
Večerní příjemné posezení se solidní dávkou Suchdolského Jeníka a moku
VŠCHT doplněného o výběr z vinného sklepa z univerzitního vinařství Mělník.
Předání pomyslného žezla dalšímu pořadateli našeho setkání.

21:00 +

Party hard v centru Prahy (tour de bar ul. Dlouhá)
Pro nezmary - noční vycházka do centra Prahy do ulice Dlouhá, kde strčíme nos
do každého zajímavého baru.

09:00

Setkání NCKP
Na naše setkání volně naváže Národní cena kariérového poradenství
anebo dopaření na ČZU s prohlídkou naší univerzity (zahrady, zvěřinec, tajné
terasy).

Harmonogram je předběžný a délka jednotlivých bloků se může lišit (cca 30 min).

