Career Factory. Summer–2015
Школа молодого лідера
У лідера є дві важливі риси: по-перше, він
сам іде за ціллю, і по-друге – він здатен
повести за собою людей.
Максиміліан Робесп’єр
Сучасний світ потребує нового покоління лідерів. Навіть останні події в Україні показали нам,
що країна готова змінюватись, а отже і люди разом з нею. Центр працевлаштування «Імпульс» та
Академія ДТЕК іде в ногу з часом та пропонує Вам здійснити прорив у своєму розвитку завдяки
проекту «Career Factory. Summer–2015».

Навчальна програма для майбутніх лідерів – це підтримка молоді у реалізації професійного
потенціалу, удосконалення лідерських навичок з можливістю побудувати кар’єру в провідних
компаніях України.
У процесі проекту учасники опанують ключові вміння і навички, які необхідні для успішного
кар'єрного просування, а також принципи ведення бізнес процесів для початку власного Start-Up.
Фіналом навчання стане презентація себе і свого резюме для роботодавців провідних
Компаній України і, відповідно, можливість працевлаштування в компанію своєї мрії.

Для кого? Проект розрахований на випускників та студентів,
що закінчують навчання. Якщо Ви бажаєте підвищити свій
професійний рівень, довести своє серйозне відношення до
кар’єрного росту та розширити світогляд – тобі саме до нас.
Для чого? Дати можливість випускникам ВНЗ отримати
додаткову освіту, що допоможе їм у працевлаштуванні, кар’єрі,
старту власного бізнесу.
По закінченню проекту кожен учасник отримає сертифікат від Академії ДТЕК та можливість
прийняти участь у Турнірі між усіма учасниками на заміщення вакантних посад в Кращих
компаніях України (ДТЕК, ПУМБ, Vega, Danone, Миронівський Хлібопродукт, Укртрансагро, Конті та
інших компаніях).

Як саме? Загальна програма складається з 5 модулів.
1 модуль = 1 тиждень.
Кожен модуль має свою тему і поділяється на:
- теоретичну частину (понеділок - вівторок);
- дискусійний клуб по темі (середа);
- робота над кейсом по темі модуля (середа-четвер);
- екскурсії в офіси компаній (п'ятниця).
Рекомендуємо Вам не пропускати жодного дня із теми, тому що всі зустрічі однієї тематики
пов'язані між собою домашнім завданням (кейсом), який Ви зможете виконати лише при умові
відвідування кожної частини. Теми кожного модулю:
1 тиждень – "Особиста ефективність";
2 тиждень – "Комунікації";
3 тиждень – "Маркетинг та Фінанси";
4 тиждень – "Інноваційність";
5 тиждень – "Продай себе".

Зміст програми:
Модуль 1. «Особиста ефективність».
 теорія та практика цілеспрямованості
 визначення та планування пріоритетів
 стрес-менеджмент та керування емоціями
 практичні вправи, що допоможуть зрозуміти себе
Модуль 2. «Комунікації».
 ефективна комунікація, можливість потренуватися в її використанні
 засоби для розуміння будь-якого співрозмовника
 набір оптимальних тактик спілкування
Модуль 3. «Маркетинг та фінанси».
 визначення маркетингу: процес, цілі та задачі
 створення привабливої пропозиції
 маркетингові дослідження
 основні форми звітності та мислення
 баланс
 звіт про фінансові результати та рухи грошових коштів
Модуль 4. «Інноваційність».
 світові практики в області інновацій
 етапи процесу креативного мислення та вправи на його розвиток
 техніки генерації ідей
Модуль 5. «Продай себе».
 визначення сильних сторін
 навчитися використовувати ті можливості, що є навколо
 неординарні рішення в області презентації себе
 підвищення мотивації для досягнення цілей

Коли? Заняття проводяться з 13

липня по 14 серпня 2015 року.

Викладачі:
Анна Кузнецова. Бізнес-тренер Академії ДТЕК, керівник проектів «English Speaking Club» і
«Творча майстерня» Академії ДТЕК, головний спеціаліст відділу з оцінки та навчання.
Тетяна Шерман. Керівник проектної групи по взаємодії із зовнішніми клієнтами, тренер
академії «ДТЕК», коуч, консультант.
Юлія Булгакова. Бізнес-тренер Академії ДТЕК, консультант.
Олег Шаповалов. Бізнес-тренер Академії ДТЕК, консультант.
Віктор Тороп. Заступник керівника департаменту по плануванню та інвестиціям, експерт із
фінансових питань.
Неля Ус. Керівник відділу корпоративної культури, тренер Академії ДТЕК.
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Ти вже зацікавився? Тоді не зволікай! Реєструйся!
Відчуй цінність лідера вже зараз!

