SAAMBA NEWSLETTER
ZAPROSZENIE NA WARSZTAT
"Job Hunting Executive"
Pierwszy z cyklu warsztatów dedykowanych zarządzaniu karierą.
Data: piątek, 01 kwietnia 2016 r.
Miejsce: Szkoła Biznesu PW
Godzina: 17:30 rejestracja i networking, 18:00-20:30 część merytoryczna

SAAMBA rozpoczyna cykl wartościowych warsztatów poświęconych efektywnemu poruszaniu się na rynku pracy i
trendom rekrutacyjnym. Podczas warsztatu poruszone zostaną następujące aspekty:







czy – jako pracownik lub też pracodawca – jesteś przygotowany na dynamiczne zmiany, które obecnie
zachodzą na rynku pracy?
czy wiesz, które elementy najbardziej wpłyną na Twoją “zatrudnialność” oraz wartość lub atrakcyjność jako
pracodawcy?
czy masz strategię zarządzania swoją karierą na najbliższe 5-7 lat?
w jaki sposób wyróżniasz się na rynku pracy?
jak wygląda Twój wizerunek jako potencjalnego pracownika?
czy potrafisz umiejętnie wygenerować zainteresowanie ze strony potencjalnych pracodawców lub
headhunterów?

Do wygrania: indywidualna analiza CV i feedback o wartości 2.000 zł.
Warsztaty poprowadzą Anioły Kariery – Sandra Bichl

(*)

Na warsztat obowiązują zapisy i jest nieodpłatny dla aktywnych członków Stowarzyszenia.
Dołączyć do SAAMBA można rejestrując się tutaj, a członkostwo można opłacić na miejscu przed wejściem na salę, lub
uprzednio przelewem – kwota 50 zł rocznie.
Link do zapisu na warsztat
KRÓTKO O ANIOŁACH KARIERY
Anioły Kariery wspierają dyrektorów, prezesów oraz osoby na wysokich szczeblach managerskich w ich rozwoju
zawodowym od 2010 roku, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej. Ich usługi obejmują:
 od przygotowania zwycięskiego CV do przeszukiwania rynku.
 Od kontaktu z headhunterami do symulacji rozmów kwalifikacyjnych.
 Od zapewniania rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami do coachingu kariery.
Portfolio klientów: 66% klientów to dyrektorzy lub członkowie zarządu (na szczeblu lokalnym lub
międzynarodowym), albo osoby do nich raportujące. Prawie jedna piąta klientów to managerowie z min. 10. letnim
doświadczeniem, pełniący różne funkcje i pochodzący z wielu branż: bankowość i finanse, budownictwo, media,
IT/Telco, FMCG, produkcja / przemysł, legal, rozrywka, consulting, farmacja, energetyka, itd.

O PROWADZĄCEJ: SANDRA BICHL
Sandra swoją karierę w międzynarodowej rekrutacji rozpoczęła w czerwcu 2002 roku w Budapeszcie, na Węgrzech
w TMP Worldwide (obecnie Hudson) w dziale rekrutacji prawniczych. Pracowała z executives w Europie Środkowej
i Wschodniej mieszkając zarówno Budapeszcie i Warszawie. W czerwcu 2010 roku, po 2. letniej przerwie w rekrutacji
(Sales & Marketing Manager w Ameryce Łacińskiej), Sandra zdecydowała się na zmianę i zaczęła współpracować z tymi,
których lubi nazywać "trzecią stroną" procesu rekrutacji – zajęła się wspieraniem executives w procesie poszukiwania
pracy. Sandra pracuje w języku angielskim, polskim, niemieckim i hiszpańskim. Mówi również po portugalsku
i francusku.

