ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
запрошує учнів 10-11 класів
ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ
на освітню програму
3 МІСЯЦІ
ВАРТІСТЬ
1200 ГРН/МІС
«Професії майбутнього.
ЗА УМОВИ ОПЛАТИ
ПОВНОГО КУРСУ
НR –Discoverer talents».
ДО 20.11.2020 ВКЛЮЧНО ПОКИ ТВОЇ ФРЕНДИ
ПЕРЕЙМАЮТЬСЯ
ПІДГОТОВКОЮ ДО ЗНО
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ЗНИЖКА 20%

ТИ ОТРИМУЄШ
ПРОФЕСІЙНІ SKILLS

і ЗМІНЮЄШ
СВІТ на краще

ЯКЩО ТИ КРЕАТИВНА ТА ВІДКРИТА ОСОБИСТІСТЬ,
ЛЮБИШ СПІЛКУВАННЯ ТА ЦІКАВИШСЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ
ОТОЧУЮЧИХ, ТОДІ НR – САМЕ ДЛЯ ТЕБЕ.
За 3 місяці ти пройдеш 12 занять,
які будуть складатись з
27 годин практики та лекцій
Наша програма «HR - Discoverer talents» включає
(9 онлайн-уроків через платформу
такі теми:
ZOOM та 3 офлайн - в
• ТОП професій майбутнього. Як отримати
екобіологічному центрі «Алітейя»).
затребувану та високооплачувану
- навчання проводиться у міні групах
спеціальність?
до 12 учасників.
• 10 «чому» в кожної компанії повинен бути свій
- тренери та коучі – практикуючі НR
НR-менеджер. Які переваги професії на тебе
бізнес-партнери з великим досвідом
чекають?
роботи у підборі персоналу та
• Портрет рекрутера. Які skills потрібно
побудові команд.
прокачати, щоб стати крутим HR-фахівцем?
• Цикли та види рекрутингу. Як це працює? Що,
чому та для чого?
• Бренд роботодавця & Особистий бренд
рекрутера.
• Діджитал у рекрутингу. Онлайн-співбесіди як
ефективний інструмент нової реальності.
• Вибір методу пошуку. На яку наживку ловимо кандидата
та як стати найбажанішою «рибкою» для роботодавця?
• HR-аналітика та метрики. Що міряємо та для чого.
• Побудова кар'єри. Як вийти в ТОП спеціалістів України.

Наша програма познайомить
тебе з усіма особливостями
професії.

Після успішного завершення нашого курсу ти отримаєш
сертифікат «HR-assistant». Найкращі студенти курсу будуть
нагороджені знижкою на навчання в Інституті психології і
підприємництва. А ще ти забереш із собою велику кількість
інструментів і кейсів, які обов’язково знадобляться тобі у
твоїй HR-кар’єрі!
Приєднуйся до найкращої HR Community

