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Kreatywne  

poszukiwanie pracy. 
 

Data: 07.11.2018 – środa  

Start: 16.20 do 19.20  

Miejsce: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, sala B 115. 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

 Poznajmy się. 

 Co to jest kreatywność i jakie są główne zasady jej generowania? 

 Rozgrzejmy naszą kreatywność. 

 Jak wygląda moje wymarzone miejsce pracy?  

 Kreatywne sposoby na znalezienie pracy?  

 Jak zrobili to inni. 

 Dyskusja kończąca. 

 

Warsztat pozwala na uwolnienie swojego potencjału i wspólne odkrywanie możliwości 

poszukiwania pracy na obecnym  konkurencyjnym rynku. Przyjrzymy się również 

naszemu potencjalnemu miejscu pracy.  

Metody pracy: dyskusja, mini wykład, case study, metody kreatywne i coachingowe. 

 

Co zyskuje uczestnik: 

*poznanie kreatywnych uniwersalnych sposobów generowania pomysłów; 

*znalezienie niekonwensjonalnych sposobów gdzie oraz jak szukać pracy; 

* zrozumienie co zapewnia nam efektywne znalezienie pracy. 
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Jak obudzić w sobie motywacje 

do realizacji celu?  
 

Data: 14.11.2018 – środa  

Start: 16.20 do 19.20 

Miejsce: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, sala B 123 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

 Poznajmy się. 

 Co to jest motywacja i jakie są jej rodzaje? 

 Co motywuje pokolenie Y? Co Ciebie motywuje do realizacji celu?  

 Jaki jest mój obecny cel do osiągnięcia? 

 Jaki jest mój pierwszy krok w kierunku realizacji wyznaczonego celu?  

 Jak zapobiegać spadkowi motywacji? 

 Dyskusja kończąca. 

 

Warsztat pozwala na zrozumienie meritum budzenia się motywacji oraz co powoduje jej 

spadek. Pomaga również ustalić swoje aktualne cele. 

Metody pracy: dyskusja, mini wykład, metody kreatywne i coachingowe. 

 

Co zyskuje uczestnik: 

* ustalenie celu, który chcę teraz osiągnąć 

* poznanie rodzajów motywacji 

* zrozumienie co mnie osobiście motywuje 

* wybrane sposoby na walkę z demotywacją – słomianym zapałem. 
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Moja firma – mój kreatywny 

pomysł na biznes. 
 

Data: 21.11.2018 – środa  

Start: 16.20 do 19.20 

Miejsce: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, sala A 105 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

 Poznajmy się. 

 Kto może otworzyć swoją firmę?  

 Dlaczego chce otworzyć swoją firmę?  

 Kreatywne generowanie pomysłów na biznes. 

 Przeszkody które napotkam na drodze realizacji biznesu i jak je pokonać?   

 Dyskusja kończąca. 
 

 

Warsztat przeznaczony jest dla osób które myślą o założeniu firmy ale jeszcze nie 

zdecydowały czym chciałyby się konkretnie zająć. Z użyciem metod kreatywnego 

myślenia oraz coachingowych spróbujemy wygenerować pomysł na biznes.  

Metody pracy: dyskusja, mini wykład, metoty kreatywne i coachingowe. 

 

Co zyskuje uczestnik: 

*Możliwość wymyślenia jak największej ilości pomysłów na biznes  

*Możliwość sprawdzenia  czy pomysł jest zgodny z metodą SMART oraz innowacyjny 

*Stawnienie czoła przeciwnościom i barierom w tworzeniu swojej firmy. 

 

 

 

mailto:czekaj.anna@wp.pl


 

Kreatywny HR  
SZKOLENIA – DORADZTWO – COACHING 

Anna Czekaj  
FANPAGE: @kreatywnyHR 
EMAIL: czekaj.anna@wp.pl 

Tel: 888 013 272 
 

 

 

 

 

 

 

Witam serdecznie,  

 

Nazywam się Anna Czekaj. Jestem Resource Managerem pracującym w jednej z międzynarodowych 

korporacji oraz właścicielem firmy KREATYWNY HR zajmującej się szkoleniami, doradztwem oraz 

coachingiem w zakresie: 

 Candidate Experience (Career Personal Branding, Planowanie Ścieżki Kariery, Negocjacje z 

Pracodawcą) 

 Employee Experience (Knowledge Management, Zaangażowany Zespół, Audyt HR) 

 

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze HR. Jestem również trenerem oraz Life&Business 

Coach. Więcej informacji na mój temat można znaleźć na Linkedin oraz Fanpage: @kreatywnyHR. 

 

Zapraszam na blok szkoleń warsztatowych z obszarów umiejętności miękkich: motywacji, 

kreatywności, wyznaczania celu. Program prezentuje się następująco: 

1. 07.11.2018 (ŚRODA) / Godz. 16.20 do 19.20, sala  B 115. 

Kreatywne poszukiwanie pracy – zapisy do 05.11.2018 

2. 14.11.2018 (ŚRODA) / Godz. 16.20 do 19.20, sala B 123 

Jak obudzić w sobie motywacje do realizacji celu? - zapisy do 13.11.2018 

3. 21.11.2018 (ŚRODA) / Godz. 16.20 do 19.20, sala A 105.   

Moja firma – mój kreatywny pomysł na biznes - zapisy do 19.11.2018 

 

Zapisy na szkolenia prowadzone są przez Biuro Karier (biuro.karier@afm.edu.pl ). Przy zapisach proszę 

podać: imię, nazwisko, rok i kierunek studiów. 

 

Liczba miejsc ograniczona do maksymalnie 20 osób! 

Uczestnik szkolenia uzyskuje dyplom potwierdzający przebycie szkolenia oraz 

darmowe konsultacje z prowadzącym szkolenie.  

 
Uczestnicy przystępując do szkolenia zgadzają się również na udostępnienie swojego wizerunku na fanpage 

organizatora (max 3 zdjęcia). 
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