Poziv na prijavu na Euroguidance Career Boot Camp „Train the
Trainer“
Događanje

Euroguidance Career Boot Camp „Train the Trainer“

Tema

Razvoj vještina upravljanja karijerom

Sudionici

Karijerni savjetnici u visokom obrazovanju

Mjesto održavanja

Terme Jezerčica, Donja Stubica

Razdoblje održavanja

3. - 5. svibnja 2018. (četvrtak - subota)

Rok za prijavu

12. travnja 2018., 10 sati

Bavite li se profesionalnim usmjeravanjem i karijernim savjetovanjem u visokom obrazovanju?
Želite li sudjelovati na programu stručnog usavršavanja usmjerenom na poticanje i razvoj vještina
upravljanja karijerom te upravljanja osobnim i profesionalnim razvojem?
Pozivamo Vas da se prijavite za sudjelovanje na programu stručnog usavršavanja pod nazivom
Euroguidance Career Boot Camp „Train the Trainer“, koji organizira Euroguidance centar Hrvatska
u suradnji s HR Centrom, strukovnom udrugom stručnjaka iz područja ljudskih resursa u Hrvatskoj!
Što je Euroguidance centar Hrvatska?
Euroguidance centar Hrvatska europska je inicijativa je koja djeluje u okviru Agencije za mobilnost i
programe Europske unije s ciljem promicanja međunarodne mobilnosti i europske dimenzije u
sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj.
Ciljevi Euroguidance centra jesu:
• poticanje međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja u
Republici Hrvatskoj
•

promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju

Što je Euroguidance Career Boot Camp?
Euroguidance Career Boot Camp dvodnevni je intenzivni program stručnog usavršavanja namijenjen
djelatnicima karijernih centara koji djeluju u okviru hrvatskih visokih učilišta. Posebni naglasak
ovogodišnjeg programa bit će na povezivanju akademske zajednice i poslovnog sektora, kroz ciljane
radionice, zadatke, studije slučaja, panel rasprave i prezentacije te umrežavanje sa stručnjacima i
prodručja ljudskih resursa iz vodećih hrvatskih tvrtki.
Cilj Euroguidance Career Boot Campa je produbiti znanje karijernih savjetnika u visokom obrazovanju
za pružanje podrške studentima pri njihovom karijernom savjetovanju, razvoju vještina upravljanja
karijerom te planiranju karijernog puta i odabiru željenog zanimanja.

U dva dana intenzivnog programa sudionici će imati priliku:
•

naučiti kako razviti vještine upravljanja karijerom kod studenata te ih kvalitetno pripremiti za
izlazak na tržište rada

•

proučavati studije slučaja vezano za karijerno savjetovanje studenata

•

sudjelovati na radionicama, okruglim stolovima, prezentacijama

•

surađivati sa stručnjacima iz poslovnog sektora u panel intervjuima

•

sudjelovati u team building aktivnostima

•

zabaviti se kroz neformalno druženje s kolegama iz akademskog i poslovnog sektora

Preliminarni program događanja dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i
programe Europske unije i Euroguidance centra Hrvatska.
Financijska potpora
Euroguidance Hrvatska u cijelosti pokriva kotizaciju, koja uključuje smještaj i najam prostora za
održavanje treninga, sve obroke, potrebne materijale za trening te prijevoz od Zagreba do mjesta
održavanja programa (polazak iz Zagreba u četvrtak, 3. svibnja 2018., a povratak u subotu, 5. svibnja
2018.).
Tko se može prijaviti?
Prijaviti se mogu stručnjaci koji se u Republici Hrvatskoj bave aktivnostima povezanima s
profesionalnim usmjeravanjem studenata u okviru karijernih centara na visokim učilištima –
primjerice psiholozi, pedagozi i drugi stručnjaci koji provode profesionalno usmjeravanje.
Prijaviti se može isključivo putem prijavnog obrasca dostupnog putem ove poveznice. Pored online
prijave, sve zainteresirane kandidate molimo da dodatno dostave životopis u Europass formatu na
adresu euroguidance@mobilnost.hr. Rok za kompletnu prijavu je četvrtak, 12. travnja 2018. u 10
sati. Euroguidance Hrvatska će nakon isteka roka ocijeniti prijave uzimajući u obzir aktivnosti
prijavljenog karijernog centra i motivaciju kandidata, te će odabrati najuspješnije kandidate koji će
sudjelovati u edukaciji. Svim prijavljenim kandidatima sustav će poslati potvrdu o zaprimanju prijave,
a odabrani kandidati primit će obavijest o odobravanju prijave do 17. travnja 2018.
Obveze sudionika
Agencija za mobilnost i programe Europske unije s matičnim ustanovama sudionika sklopit će ugovor
o dodjeli financijske potpore u svrhu sudjelovanja na Euroguidance Career Boot Campu. Sudionici su
dužni po završetku edukacije Agenciji podnijeti završno izvješće.
Za dodatne informacije obratite nam se na adresu elektroničke pošte euroguidance@mobilnost.hr.
Kontakt:
Mia Trcol
tel +385 (0)1 5497 898
euroguidance@mobilnost.hr
Poveznice:
• Prijavni obrazac
• Europass online editor

