Witam Państwa,
ostatnio analizowaliśmy materiał w zakresie etyki w funkcjonowaniu firmy i życiu gospodarczym.
Wysłałam wspomagające linki do stron internetowych i mam nadzieję, że skorzystaliście z nich.
Niestety nie otrzymałam od Państwa BIZNESPLANÓW, a pamiętacie, że są one pracami zaliczeniowymi.
W razie problemów jestem do dyspozycji.
Dziś zajmiemy się rynkiem pracy, poszukiwaniem pracy i rozmową kwalifikacyjną.
Dziś zajmiemy się tematem "Poszukiwanie pracy".
Jest to kwestia niezwykle aktualna. W zakresie treści dowiecie się co to jest aktywne poszukiwanie pracy,
kompetencje miękkie i w jaki sposób poszukiwać pracy. Nauczycie się także pisać CV i list motywacyjny.
Proszę byście otworzyli podręczniki (ci, którzy mają polecany przeze mnie - Podstawy przedsiębiorczości)
na str. 181 (temat 2: Poszukiwanie pracy) i przeczytali treść ze stron 181-183. Aby znaleźć odpowiednią
pracę trzeba działać aktywnie, konsekwentnie i na wielu płaszczyznach.
Obejrzyjcie film do którego podaję link.
https://epodreczniki.pl/a/film/DQ11MGV4s
Odpowiedzcie na pytanie :
1.Co to są kompetencje twarde i kompetencje miękkie. Podaj przynajmniej po 3 przykłady.
2. Gdzie możecie szukać potencjalnych pracodawców. Podajcie 4 sposoby poszukiwania pracy.
3. Co to jest Europass i czemu służy?
Postarajcie się w ramach pracy własnej odszukać wzory dokumentów: CV i listu motywacyjnego.
Można też wykorzystać gotowe szablony.
Jeśli jesteśmy po przygotowaniu materiałów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego), to rozpoczynamy
zajęcia przygotowujące nas do spotkania z przyszłym pracodawcą.
Tematem zajęć jest: Rozmowa kwalifikacyjna. Przygotowanie do rozmowy.
Zapewne myślicie, że nie jest to żadna skomplikowana rzecz. Jednak od właściwego przygotowania się do
rozmowy, a także naszej postawy zależy bardzo wiele w procesie rekrutacji i aplikowania o interesujące nas
stanowisko pracy.
Zobaczcie proszę dwa krótkie filmy instruktażowe jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej:
https://www.youtube.com/watch?v=ZvTMPiqBqH8
https://www.youtube.com/watch?v=z_urnqQzPQc
Po analizie materiału roszę, byście w punktach przedstawili informację, jak przygotować się do rozmowy
kwalifikacyjnej.
Odpowiedzcie na pytanie, jak powinna przebiegać rozmowa kwalifikacyjna?
Na następnych zajęciach jeszcze raz przeanalizujemy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej a także pytania
jakie mogą podczas niej paść. Przygotujemy się tak, by można było zainteresować naszego potencjalnego
pracodawcę naszą kandydaturą.
Pozdrawiam i czekam na Państwa prace.
W przypadku pytań proszę o informacje. Chętnie wam pomogę.
Elżbieta Kołodziej

