„Matura i co dalej?" – warsztaty dla maturzystów z planowania swojej przyszłości.
Szanowni Maturzyści,
Przed Wami miesiące wytężonej nauki i przygotowań do egzaminu dojrzałości. Niektórzy z Was mają
jasno określony kierunek dalszego rozwoju i kariery zawodowej, inni nie mogą się zdecydować a
jeszcze inni nie mają pomysłu co dalej zrobić.
Zapraszamy na warsztaty poświęcone tematyce planowania własnej przyszłości w trakcie których
dowiesz się:
• jak zdefiniować swoje potrzeby dotyczące dalszego rozwoju osobistego i zawodowego,
• jak wyznaczać cele i jak je realizować,
• jak zdefiniować zasoby które będą Ci potrzebne do zrealizowania swoich planów życiowych,
• jakie są alternatywy dla danego wyboru,
• jak podejmować ważne życiowe decyzje,
• jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów planując swoją przyszłość.
Czy zastanawiałeś się nad swoją przyszłością, nad tym, kim chcesz być i czym chcesz się zajmować?
Jeśli już to odkryłeś to zrobiłeś pierwszy krok do tego, aby swoje plany i marzenia zacząć realizować.
Jeśli nadal się nad tym zastanawiasz lub nie do końca jesteś przekonany to zapraszamy do
współpracy z nami.
Organizowane przez Akademię BRB warsztaty są połączeniem doradztwa zawodowego,
szkoleń i coachingu w celu skutecznego i szybkiego wprowadzenia w życie swoich planów i
osiągnięcia wyznaczonego celu.
Planowany termin warsztatów: 20.03.2014r. godz. 17:00 – 19:00
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 14.03.2014r. godz. 10:00.
Koszt uczestnictwa w warsztatach: 30 zł
Zapraszamy
Zespół BRB Doradztwo Biznesowe
Tel. 722-529-820
E-mail: kontakt@brb-doradztwobiznesowe.pl
www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Akademia BRB to autorski projekt którego celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie doskonalenia zawodowego
a także rozwoju osobistego. Łącząc poszczególne kompetencje dostarczamy naszym klientom oczekiwanych przez nich
rezultatów w najkrótszym możliwym czasie przy długotrwałym utrzymaniu efektów ich działania.
Swoją ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak również biznesowych, do tych wszystkich którzy są gotowi na
zmiany i otwarci na nowe możliwości. Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas warsztatach oraz prowadzonych
szkoleniach ukierunkowanych na dostarczenie maksimum wiedzy oraz praktycznych umiejętności wykorzystywanych w pracy
zawodowej oraz relacjach osobistych.
Pracując z klientem umożliwiamy mu odkrycie swoich potrzeb a następnie przygotowujemy odpowiedni program dzięki któremu
osiągnie to co w danej chwili jest mu potrzebne, na czym mu zależy i do czego zmierza.
Klientom nastawionym na szybkie efekty proponujemy doradztwo w sferze biznesu, planowania własnej kariery zawodowej,
rozwoju osobistego a także szkolenia z umiejętności miękkich.
Dla klientów dla których liczą się długotrwałe efekty proponujemy sesje coachingowe, dzięki którym zmienią swoją postawę,
nabiorą energii do działania i zaczną wprowadzać w życie zmiany, które doprowadzą ich do określonego celu.
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