
Víkendová akademie 
aneb uspěješ na trhu práce?

2. a 3. listopadu 2018 | HERTIN, s.r.o., Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava
16. a 17. listopadu 2018 | HERTIN, s.r.o., Jiřího Trnky 9, 709 00 Ostrava

Kde se hlásit: petra.kantorova@osu.cz (pozn. přihlášení je závazné, v případě, že se přihlášený nedostaví domluví si náhradníka 
z řad studentů OU)

Financováno z MSK projektu "Podpora zvýšení připravenosti studentů OU na výkon profese a zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti na trhu práce".

pátek 2. listopadu 

16.00–19.10 | CV, sebepreznatce, výběrové pohovory (OKIN)
Budete mít možnost prodiskutovat svá CV, seznámite se se současnými 
trendy  v oblasti životopisů. Lektoři z řad personalistů vám představí 
nejčastější podoby výběrových pohovorů a prakticky předvedou jejich průběh.

16.00–19.10 | AC/DC - nanečisto (OKIN)
Prakticky si vyzkoušíte v současnosti často užívanou specifickou formu 
výběrového řízení tzv. Assessment Centre (AC). Uchazeči o práci společně i 
samostatně řeší za dohledu personalistů různé úkoly. Dále se seznámíte s tzv. 
Development Centre (DC), diagnostickou metodou užívanou pro rozpoznání 
aktuální úrovně kompetenční vybavenosti  zaměstnanců, která se využívá při 
vytváření pracovních týmů.

19.15–20.00 | neformální networking s lektory

sobota 3. listopadu

9:00–12:10 | Životní finance studenta/ absolventa VŠ 
(Ing. Karkošková - finanční poradce)
Chcete se zorientovat v bludišti měn, pasiv, aktiv aj. a hlavně je zkusit zkrotit 
ve svůj prospěch a vyhnout se černým „fiančním dírám“ již  
v době studia VŠ? Poradíme, jak na finance.

9:00–12:10 | Zkouším cestu podnikatele, OSVČ 
(Ing. Košťál, MBA - MS!C)
Mnozí z Vás mají za sebou brigády, stáže a v hlavě nápad. Jak jej uchopit a 
zkusit začít s podnikáním již v době studia, jak rozjet úspěšnou kariéru osoby 
samostatně výdělečně činné (OSVČ) bezprostředně po absolutoriu?

13:00–16:10 | I kariéra se dá plánovat jako projekt/ projekty 
řízení (Ing. Košťál, MBA - MS!C)
Zjistíte, že projektové řízení můžete využít nejen v pracovním, ale  
i osobním životě. Zkusíte si sestavit vlastní plán projektu. Budete mít možnost 
si jej obhájit před kolegy, získat řadu zajímavých tipů pro jeho úspěšnou 
realizaci. Ukážeme Vám, že nástroje strategického řízení jsou využívány v 
komernčím i neziskovém sektoru.

13:00–16:10 | Jak si zajistit a nastavit finance pro začátek 
podnikání (Ing. Karkošková - finanční poradce)
Tento workshop Vám pomůže zorientovat se v labyrintu financí, které 
pro rozjedz podnikání potřebovat určitě budete. Nabídne Vám relistickou 
zkušenost, jak si sestavit životaschopný bussines plán pro podnikatelské 
začátky.

16.15–17.00 | neformální networking s lektory
Součástí celého programu je i malé občerstvení.

pátek 16. listopadu 

16.00–19.10 | AC/DC - nanečisto (OKIN)
Prakticky si vyzkoušíte v současnosti často užívanou specifickou formu 
výběrového řízení tzv. Assessment Centre (AC). Uchazeči o práci společně i 
samostatně řeší za dohledu personalistů různé úkoly. Dále se seznámíte s tzv. 
Development Centre (DC), diagnostickou metodou užívanou pro rozpoznání 
aktuální úrovně kompetenční vybavenosti  zaměstnanců, která se využívá při 
vytváření pracovních týmů. 

16.00–19.10 | CV, sebepreznatce, výběrové pohovory (OKIN)
Budete mít možnost prodiskutovat svá CV, seznámite se se současnými 
trendy  v oblasti životopisů. Lektoři z řad personalistů vám představí 
nejčastější podoby výběrových pohovorů a prakticky předvedou jejich průběh.

19.15–20.00 | neformální networking s lektory

sobota 17. listopadu

9:00–12:10 | Zkouším cestu podnikatele, OSVČ 
(Ing. Košťál, MBA - MS!C)
Mnozí z Vás mají za sebou brigády, stáže a v hlavě nápad. Jak jej uchopit a 
zkusit začít s podnikáním již v době studia, jak rozjet úspěšnou kariéru osoby 
samostatně výdělečně činné (OSVČ) bezprostředně po absolutoriu?

9:00–12:10 | Životní finance studenta/ absolventa VŠ 
(Ing. Karkošková - finanční poradce)
Chcete se zorientovat v bludišti měn, pasiv, aktiv aj. a hlavně je zkusit zkrotit 
ve svůj prospěch a vyhnout se černým „fiančním dírám“ již  
v době studia VŠ? Poradíme, jak na finance.

13:00–16:10 | Jak si zajistit a nastavit finance pro začátek 
podnikání (Ing. Karkošková - finanční poradce)
Tento workshop Vám pomůže zorientovat se v labyrintu financí, které 
pro rozjedz podnikání potřebovat určitě budete. Nabídne Vám relistickou 
zkušenost, jak si sestavit životaschopný bussines plán pro podnikatelské 
začátky.

13:00–16:10 | I kariéra se dá plánovat jako projekt/ projekty 
řízení (Ing. Košťál, MBA - MS!C)
Zjistíte, že projektové řízení můžete využít nejen v pracovním, ale  
i osobním životě. Zkusíte si sestavit vlastní plán projektu. Budete mít možnost 
si jej obhájit před kolegy, získat řadu zajímavých tipů pro jeho úspěšnou 
realizaci. Ukážeme Vám, že nástroje strategického řízení jsou využívány v 
komernčím i neziskovém sektoru.

16.15–17.00 | neformální networking s lektory
Součástí celého programu je i malé občerstvení.


