Szkolenie z LinkedIn
realizowane przez FRSI
LinkedIn to międzynarodowy portal społecznościowy ułatwiający użytkownikom
nawiązywanie kontaktów zawodowo-biznesowych.
Szkolenie przeznaczone jest dla uczniów klas 3. i 4. szkół ponadpodstawowych.
Czas trwania: dwa spotkania po 1h15
Forma szkolenia: online
Termin szkolenia: maj-czerwiec 2022 (do indywidualnego ustalenia ze szkołą)
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) to fundacja wspierająca
społeczności w korzystaniu z nowych technologii.
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Opis szkolenia
Szkolenie złożone jest z dwóch modułów.
MODUŁ 1 (1h15)
Na pierwszym spotkaniu skupimy się na przygotowaniach do zaistnienia na
rynku pracy. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób prezentować siebie w
mediach społecznościowych, z głównym naciskiem na LinkedIn.
Porozmawiamy o praktycznych wskazówkach dotyczących przygotowania CV
oraz autoprezentacji. Zaprezentowane zostaną również możliwości
zdobywania kompetencji poprzez darmowe lub niskobudżetowe szkolenia
dostępne online.
MODUŁ 2 (1h15)
Drugi moduł poświęcony jest zrozumieniu współczesnego rynku pracy.
Skupimy się z jednej strony na zrozumieniu własnych preferencji
zawodowych, z drugiej - na poszukiwanych przez pracodawców
kompetencjach oraz tzw. zawodach przyszłości. Uczniowie dowiedzą się, jak
wygląda standardowa rozmowa rekrutacyjna i jak się do niej przygotować,
również w kontekście rozmowy o wynagrodzeniu, formie zatrudnienia i
czasie pracy.
Szkolenie będzie prowadzone w sposób aktywizujący Uczniów do zadawania
pytań oraz inspirujący do wdrożenia zdobytych kompetencji w życie.
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Zdobyte kompetencje
Po ukończeniu szkolenia Uczniowie:
1. będą rozumieli (wiedza):
jak wygląda proces rekrutacyjny i jakich informacji poszukuje
rekruter (z agencji i wewnętrznego HR-u)
jakich kompetencji poszukują pracodawcy i jak je zdobyć
jakie kompetencje potrzebne są do wykonywania tzw. zawodów
przyszłości
2. będą potrafili (umiejętności praktyczne):
stworzyć wartościowy profil na LinkedIn lub ulepszyć istniejący
korzystać z funkcjonalności LinkedIn, m.in. nawiązywać
profesjonalne kontakty
przygotować CV sprzyjające zaproszeniu na rozmowę
rekrutacyjną
przygotować się do wywiadu behawioralnego oraz odpowiedzieć
na standardowe pytania pojawiające się na rozmowie
rekrutacyjnej

Certyfikacja
Szkolenie zakończy się testem wiedzy i umiejętności (założenie profilu na
LinkedIn).
Osoby, które wezmą udział w teście, otrzymają certyfikat ukończenia
szkolenia sygnowany przez FRSI.
Dziesięć osób z najlepszym wynikiem testu otrzyma dodatkowo
indywidualne porady dotyczące przygotowania lub udoskonalenia profilu na
LinkedIn.
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Prowadzaca
Kamila Jeżowska - "pani od haeru"
Z wykształcenia jest psycholożką (specjalizacje: psychologia organizacji i
pracy oraz psychologia ekonomiczna) oraz prawniczką (specjalizacja prawo
pracy).
Ukończyła również szkołę trenerską oraz studia podyplomowe z coachingu.
Oprócz przygotowania merytorycznego ma przede wszystkim wieloletnie
doświadczenie w rekrutacji: znajdowała talenty do projektów, organizacji
pozarządowych, start-upów i korporacji (również jako headhunterka).
Od kilku lat - jako HR Business Partner - skupia się na budowaniu kultur
organizacyjnych sprzyjających rozwojowi firm i pracowników. Wierzy, że
udana rekrutacja może być początkiem pięknej, wieloletniej przyjaźni.
Informacje o Prowadzącej znajdziesz na:
https://www.linkedin.com/in/kamilajezowska/

