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Vážení,  

rádi bychom Vás jménem realizačního týmu projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (KAP LK) 

pozvali na druhé setkání platformy „Vzdělávání pro všechny“ a současně první setkání platformy „Volba povolání“. Dne 10. 4. 2017 se 

v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskuteční akce s názvem „Blíže ke kariérovému poradenství“.  

 

Prezentující Mgr. Petra Drahoňovská Vás během odpoledne seznámí se zaměřením a pozicí 

kariérového poradenství v dnešním světě (technologické trendy ovlivňující trh práce a následné 

ovlivnění strategie náboru do firem) a poukáže na důležitost měnit vlastní strategie řízení (self career 

management). Následně osvětlí práci na osobní značce (personal branding) a představí Kariérový 

diJÁř (národní cena KP 2016). 

 

V druhé části workshopu budou představeny další méně známé techniky a nástroje (např. karty Hodnoty, Emoce, vision board, Road 

Trip Nation) využitelné v kariérovém poradenství. Každý účastník obdrží balíček s pomůckou, kterou bude moci využít v praxi. 
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„Blíže ke kariérovému poradenství“ 

pondělí 

10. 4. 2017 

12:00 – 16:00 

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 

multimediální sál - 3. patro 
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VIZITKA - Petra Drahoňovská 

CAREER DESIGNER | kariérový koučink & trénink | design kariérových nástrojů 

 

Data, fakta ... 

● 3500+ proškolených lidí 

● 950+ hodin individuálního koučinku 

● 13+ praxe v oblasti rozvoje lidí - ve firmách, v nezisku, ve veřejné správě  

i na univerzitách 

 

 

 

http://www.careerdesigner.cz/
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Moje profesní specializace ... 

● propojuji zkušenosti a moje zájmy v oblastech: 

○ profesního rozvoje lidí - konkrétně rozvoje jejich dovednosti self career managementu 

○ design, kreativitu a inspiraci, kterou sbírám po celém světě 

○ vyvažování profesní prezentace v online vs. reálném světě 

● pomáhám lidem rozvíjet jejich profesní prezentaci pomocí práce na osobní značce (brandu) 

● zajímám se o to, jak technologické trendy ovlivňují naši společnost, následně trh práce a strategie náboru a hledání 

zaměstnání, a to zejména na trhu práce v Evropě a Latinské a Severní Americe 

 

Moje produkty ... 

● vytvořila jsem originální nástroj pro self career management a rozvoj osobní značky KARIÉROVÝ diJÁř  

(v CZ www.diJAr.cz, v EN www.careerdyary.com)  

● vytvořila jsem designový ebook Recruitment Hacking aneb Chceš dnes práci (ke stažení zde)  

a nahrála jeho audio verzi v MP3 zde 

● vytvořila jsem info webů a infografiky v oblasti kariérového rozvoje (příklad ke stažení zde či zde) 

● natočila jsem online video trénink JÁ s.r.o. - osobní marketing pro každého  

http://www.dijar.cz/
http://www.careerdyary.com/
http://media.wix.com/ugd/d9e16c_9917f8df9b8645aabb3660a310246b9d.pdf
https://soundcloud.com/career-designer
http://media.wix.com/ugd/d9e16c_b52a1cb61ee54ab9b6bf1f2ede0c2e05.pdf
http://www.careerdesigner.cz/info-tipy-info-tips
https://www.vimvic.cz/kurz/ja-s-r-o-osobni-nejen-online-marketing-pro-kazdeho?p=463

