Tööturg on suur ja lai ning sellepärast otsib alati keegi tööd või töötajat,
võimalust rajada oma ettevõte või hakata ettevõtjaks.
Oleme kindlad, et see, keda või mida Sa otsid, on leitav või
see, millest Sa unistad, on teostatav.

Oled oodatud praktilisele koolitusele
“KES OTSIB, SEE LEIAB!”
Koolitajaks on Ketlin Kiisa

TOIMUMISE AEG JA KOHT
Koolituse saab tellida kokkuleppel oma ettevõtesse või organisatsiooni äripäevadel.
SIHTGRUPP JA EESMÄRK
Tööotsijale, väikeetevõtjale või personalitööga tegelevale inimesele, kes vajab teadmisi ja praktilisi
soovitusi protsessidest, mille eesmärgiks on leida sobivaim töö või töötaja.

MIDA KOOLITUS PAKUB?
Koolitusel saad teada:
-

mida hõlmab personalitöö ja personaliotsing (sh. värbamine)
kuidas ennast väärtustada nii tööandjana kui töötajana
millele pöörata tähelepanu CV ja töökuulutuse koostamisel
kuidas käituda intervjuul
mis on töös kulgemine
millist rolli mängib kogu protsessis oma MINA teadvustamine

Lisaks teooriale tehakse mitmeid praktilisi harjutusi, nagu näiteks CV ja/või töökuulutuse
koostamine.

KOOLITUSE AJAKAVA
Koolitus
1h 30min
Paus
15-20 min
Kooitus
1h 30 min
KOOLITUSE KOGUMAHT
Koolitus koosneb 7 osast, kus iga osa koosneb 4 akadeemilisest tunnist. Õppe osakaal on
50% auditoorne, 30% praktiline ning 20% iseseisev töö. Koolituse sagedus: 1x nädalas.
KOOLITAJA
Koolituse viib läbi Ketlin Kiisa, kes on andekas noor koolitaja, kelle missiooniks on jagada
oma väärtuslikke tähelepanekuid, kogemusi ja mõtteid teistega. Ketlin on
Enesekindlusvabriku looja ja arendaja www.enesekindlusvabrik.ee
MAKSUMUS JA OSALEJATE ARV
Koolituse kogumaksumus on 5600 EUR + km tervele grupile, milles saab osalda 10 inimest.
Koolituse hind sisaldab koolitust ja koolitusmaterjale tellitud objektil Tallinnas ja Harjumaal.

KOOLITUSE TELLIMINE
Koolituse tellimiseks palume saata e-kiri koos soovitud kuupäevade, osalejate arvuga ning
ettevõte andmetega aadressile annika@enesekindlusvabrik.ee. Tellimuse saamisel
täpsustame üle tingimused ja seejärel saadame välja ettemaksuarve. Koolitus loetakse
broneerituks peale arve tasumist.
Annika Kageyama on Enesekindlusvabriku projektijuht ja tegeleb rohkem koolituse
korralduslike küsimustega. Koolituse sisuliste küsimuste korral võtke ühendust koolitajaga:
Ketlin Kiisa ketlin@enesekindlusvabrik.ee või tel. 53425529.
Võta julgesti ühendust, kui Sul on küsimusi: annika@enesekindlusvabrik.ee

