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OFERTA CONSILIER ORIENTARE PROFESIONALA
Te ajutam sa-ti faci meseria cu profesionalism! Cursul consilier orientare profesionala cod
COR 242306
Ne adresam persoanelor cu studii superioare precum:
-

specialisti din domeniul administrativ, resurse umane, managerilor de companii,
psihologilor, angajatilor din departamentele de relatii publice si comunicare,
persoanelor care doresc sa se reorientaze in cariera, pedagogilor, asistentilor sociali,
absolventilor de drept sau stiinte socio-umane.

Te incadrezi in descriere:
1. Pregateste dosarul cu:
- Cerere de inscriere
- Copia actului de identitate
- Copia diplomei de licenta in orice domeniu
- Copia certificatului de nastere
- Taxa de inscriere …………lei din pretul cursului.
2. Apoi vino la adresa str. Academiei, nr. 35-37, sector 1
3. Promitem sa-ti dezvoltam competentele conform Standardului Ocupational
„CONSILIER ORIENTARE PROFESIONALA”:
Descrierea serviciilor de informare și consiliere:
• Înregistrare, planificare, evidență a beneficiarilor
• Informare si consiliere profesionale, evaluate abilitați
• Funcțiile serviciilor de informare și consiliere profesională
Evaluarea beneficiarului
• Instrumente de evaluare JVIS — Jackson Vocational Interest Survey
• Evaluarea competențelor beneficiarului
• Întocmirea planului individual de acțiune
• Explorarea situaţiei personale a beneficiarului
• Identificarea istoricului profesional al beneficiarului
Procesul de consiliere profesională:
• Tehnici de consiliere
• Simulări de interviu
Tehnici de cautare și pastrare a locului de muncă:
• Formare antreprenoriale și consultanță în afaceri
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4. Durata : 2 zile

5. Pentru ca tu, la finalul cursului, sa fii capabil sa:
• Întocmirea rapoartelor
• Întocmirea și administrarea documentelor specific
• Adoptarea deciziilor
• Elaborarea psihoprofesiogramelor
• Elaborarea studiilor sociologice
• Lucru în echipă
• Administrarea și prelucrarea informațiilor cu ajutorul tehnicii de calcul
• Culegerea și organizarea informațiilor
• Perfecționarea profesională
• Evaluarea componenței profesionale a salariaților agenției
• Evaluarea psiho-profesională a clienților
• Instruirea clienților pentru auto-motivare
• Organizarea întâlnirilor de grup programate
• Planificarea activității proprii
• Comunicarea interpersonală
• Consilierea profesională
Persoana de contact
Elisa Vaduva
0735.440.900
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