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Što smo radili u lipnju?
Kamo nakon osnovne škole?

Mogu biti sve što želim

U ponedjeljak, 3. lipnja 2019. stručna savjetnica je održala
predavanje roditeljima učenika osmih razreda I. osnovne
škole Bjelovar o koracima koji im predstoje pri upisu u
srednju školu. Sudionici su bili upoznati s postupkom upisa,
srednjim školama BBŽ-a, s faktorima i procesima bitnim pri
donošenju odluke o izboru obrazovnih programa te
uslugama CISOK-a kako bi se pomoglo učenicima da
donesu kvalitetnu odluku.
Roditelji su bili dosta aktivni, imali su pitanja vezano uz
nejasnoće oko samog postupka upisa te su se informirali o
terminima dolaska u CISOK s djecom.

U srijedu, 12. lipnja 2019. održala se završna aktivnost
projekta nastalog iz suradnje CISOK-a Bjelovar i DV-a
Ciciban na kojoj su roditeljima i ostalim sudionicima bile
predstavljene aktivnosti i zanimanja s kojima su se upoznala
djeca tijekom provedbe projekta.

Kako se kvalitetno predstaviti poslodavcu?/Kako se
kvalitetno predstaviti na prijemnom?
U srijedu 26. lipnja 2019. održala se radionica sa svrhom
usavršavanja vještina predstavljanja poslodavcima.
Radionica je obuhvatila pripremu za intervju, vještine
komuniciranja s poslodavcem, ponašanje tijekom intervjua,
najčešća pitanja postavljena kandidatu kao i uspješnu
prezentaciju kandidata.
Stručne savjetnice usmjeravale su sudionike, među ostalim
ističući važnost davanja kratkih, jasnih i sigurnih odgovora te su
im pružale smjernice vezano uz pitanja koja kandidati
postavljaju poslodavcu kao i oko drugih nejasnoća i
nesigurnosti s kojima su se sudionici susreli.

Priprema i javljanje na radna mjesta nakon selekcije
U utorak, 11. lipnja, srijedu, 12. lipnja, četvrtak,13. lipnja te
petak,14. lipnja 2019. održalo se osam radionica
namijenjenih nezaposlenim osobama. Nezaposlene osobe
su nakon provedene selekcije upućene na ove radionice
kako bi se upoznale s karakteristikama radnog mjesta, s
potrebnim znanjima i vještinama, organizacijom i
djelatnošću poslodavca te sadašnjim i budućim potrebama
za radnicima. Sudionicima je pružena pomoć pri pisanju
molbe i životopisa za navedeno radno mjesto te pri slanju
dokumentacije putem elektronske pošte ili faksa. Na kraju
su im dane smjernice za razgovor s poslodavcem kao i
usluge uvježbavanja intervjua s poslodavcem kroz igru
uloga. Sudionicima je pružena pomoć i savjet pogotovo pri
onim pitanjima u kojima su iskazali nesigurnost (npr. oko
prezentiranja svojih vrlina i mana, prijašnjeg radnog
iskustva…) te su savjetovani da dođu u CISOK kako bi sa
savjetnicama još jednom prošli kroz intervju, nakon što su
se doma dodatno uvježbali.

Što smo za Vas pripremili u srpnju?
Vodič za nezaposlene
Kratko grupno informiranje za nezaposlene osobe koje se prijavljuju u
evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nezaposlene osobe će se
upoznati s pravima i obvezama koje ostvaruju prilikom prijave u evidenciju
nezaposlenih HZZ-a te s uslugama CISOK-a Bjelovar.
.

Kako se kvalitetno predstaviti poslodavcu?/Kako se kvalitetno predstaviti na prijemnom?
Organiziranje radionica sa svrhom usavršavanja vještina predstavljanja poslodavcima. Također će se omogućiti srednjoškolcima radionice nadogradnje vještina potrebnih za predstavljanje prilikom prijemnih ispita na fakultetima.
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