Karriermenedzsment
Személyes szakmai pályafutás tervezése, szervezése és megvalósítása
a Siker-M Program módszerrel

…ez a 22.
workshopunk!

Meghívó
3. becsengetés

MCE/ICV Központi Munkacsoport
© MCE 2018

Változás - döntés - cselekvés!
„Nem vagyok biztos abban, hogy ha változtatok a helyzetemen, akkor jobb lesz.
De ha azt akarom, hogy jobb legyen, biztos, hogy változtatnom kell rajta!”

Ismerős ez a helyzet?
Szeretnél változtatni? Mi tart vissza tőle?
Bizonytalan vagy? Minden más most fontosabb?
Nincsen rá időd, energiád?

Nem tudod hogyan?
Merre induljál, merre van a helyes út? Hová vezet?
Tartasz attól, hogy nem lesz jobb, csak más?
Nem tudod elengedni a múltat? Ragaszkodsz a jelenhez?
Ha elérted azt a pontot, amikor tovább kell lépned, döntsd el, hogy változtatsz.
Sok múlik azon, hogy megtalálod-e a helyes irányt, hogy biztosan sikeres legyél.
Hogyan? Ebben segít neked a Siker-M Program!

Nézd meg! Ismerd meg! Kérdezz róla! Vegyél részt!
A workshopot vezeti Nemesdy Ervin, az MCE elnökség tagja,
moderáció Andreas Kovacs, AKConsulting, ügyvezető,
Boldis Ildikó, vezető tanácsadó és Hodásziné Tóth Edit, kreatív tanácsadó,
szervezi Szilágyi Hajnalka.

Alkosd meg a saját jövődet!
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Miért érdemes ezen a workshopon részt venni?

... választ ad ezen kérdésekre:

… hogyan készülj fel a hozzád illő
SZEMÉLYISÉGED fejlesztésére
ÉRTÉKRENDED kialakítására
KOMPETENCIÁID feltárására?
... mitől leszel
VERSENYKÉPESEBB
VONZÓBB SZEMÉLYISÉG
És itt felhívjuk a figyelmet erre a fantasztikus
szélesvászon Munkafüzetre, fektetett formában,
kétoldalra színesben nyomtatva, aszimmetrikus
elrendezéssel, kb. 25-30 oldal terjedelmű,
alkalmanként, spirállal kötve, tele tudással,
tapasztalattal, feladattal és élménnyel!

... hogyan készülj fel
PÁLYAVÁLASZTÁSRA
ÁLLÁSKERESÉSRE
BEMUTATKOZÁSRA

Ezen a MCE/ICV workshopon megismerheted a Siker-M Program módszereit.
A Program teljes körű elvégzésével elsajátíthatod ezeket a módszereket,
amelyeknek hasznát veheted az életed minden további szakaszában! AK
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Nincs még egy olyan ember,
aki pont arra lenne képes, amire te.
Farkas Lívia

Amit érdemes előtte tudni a Siker-M Programról?
Miért ezt a témát választottuk?
Az előző, 21. MCE/ICV Workshop borbár és sörkút közben bemutatott Siker-M Program Munkafüzetei felkeltették a
résztvevők érdeklődését olyannyira, hogy a 22. workshop témának a résztvevők közül a legtöbben erre szavaztak.

Miről szól, mitől különleges és egyedi a Siker-M Program?
A Karriermenedzsment alatt a személyes szakmai hivatás gondos kiválasztását, tudatos és következetes tervezését,
szervezését értjük. A Siker-M Program ehhez egy különleges, új módszertani eljárási modellt nyújt. Ennek a
különlegessége és egyedisége, hogy a cégekben alkalmazott módszereket illeszti a személyes szinthez, mint pl.
célorientáció, stratégiaalkotás, marketing és értékesítés.

Kinek szól, kinek lehet érdekes?
Ez az új módszertani megközelítés azoknak lehet érdekes, akik tudatosan fejleszteni akarják a szakmai életpályájukat,
bármilyen élethelyzetben és szakmai pályaszakaszban. Ilyen lehet az első pályaválasztás, az életkor derekán a
szakmai továbblépés vágya vagy kényszere, de akár a nyugdíjkor tervezése is.

Miért jó és hasznos ez a Program?
Ahogy a Meghívó előző oldalain is bemutattuk, a 8 alkalmas, összesen 40 órás Siker-M Program workshop sorozaton
való részvételéllel megismerheti, elsajátíthatja és konkréten elkészítheti saját, egyéni karriertervét, az ehhez szükséges, figyelemfelkeltő Siker-M Profil dokumentummal, amivel garantáltan meghívják a bemutatkozásra!

Mit tartalmaz ez a 22. MCE/ICV Workshop, mit nem, és ebben mit kap?
A Workshop célja, hogy bemutassa a Siker-M Program módszertani eljárási modellt, annak legfontosabb gyakorlatainak elvégzésével, kiscsoportos megbeszélésekkel, és eredmények bemutatásával. Ízelítőt adjon, érdeklődést keltsen
és kedvet csináljon a teljes Siker-M Programon való részvételre.

Szeretettel meghívunk erre a workshopra, amiről a Siker-M Programot elvégzett résztvevői azt mondták
(kivonat):
„Megvan az új munkahelyem, amivel elégedett vagyok; ... a CV és motivációs levél segített a személyes
fejlődésemben; ... a munkafüzeteket bármikor elővehetem és újra végig csinálhatom”!
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Karriermenedzsment Siker-M Program
Péntek,
2018.04.13

17:00 M1

Kezdés, üdvözlés és bevezetés

17:30

MCE hírek

18:00

A Siker-M Program bemutatása
1. Feladat: közös témafelvezető gyakorlat

19:30 Vacsora

Szombat,
2018.04.14

20:30

2. Feladat: egyéni gyakorlat, kiscsoportos megbeszéléssel

21:30 M2

Napi kicsengetés borbár és sörkút

08:30 M3

Ébredezés, kezdés, gyülekezés

09:00

3. Feladat: egyéni gyakorlat, kiscsoportos megbeszéléssel

10:30 Kávészünet
11:00

4. Feladat: egyéni gyakorlat, kiscsoportos megbeszéléssel

12:30 M4

Ebédszünet

13:30

5: Feladat: egyéni gyakorlat, kiscsoportos megbeszéléssel

14:30 Kávészünet
15:00

6. Feladat: eredmények és tapasztalatok bemutatása

16:30 M5

Következő WS téma és időpont tervezése

17:00 Zárás és búcsú
Jelmagyarázat:
1.
M: fontos mérföldkövek.
2.
A munkafolyamat adja az ütemezést, nem az időtábla.
3.
Az egyes feladatok még előkészítés alatt vannak, azért nincsen címük és legyenek meglepetések is!
4.
Mindegy, hogy mikor kezdjük, eddig még mindig sikerült időre befejezni (velem)! AK
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Karriermenedzsment
Személyes szakmai pályafutás tervezése, szervezése és megvalósítása
a Siker-M Program módszerrel

MCE/ICV Központi Munkacsoport
Időpont: 2018.04.13/14
péntek 16:00: érkezés, 17:00 kezdés
szombat 16:00 zárás, 17:00 indulás
A két időpont között a bevált egyéni, kis- és nagycsoportos munkával,
tapasztalatcserével, közös élményekkel és eredmények bemutatásával
új módszerek megismerése, gyakorlása és feladatok megoldása!

Ismert helyszínen: Telekom Hotel, Balatonkenese
Nagy az érdeklődés, ezért ha eddig még nem tetted,
mielőbb jelentkezz Hajnalkánál:
borbelyneh@gmail.com

Szeretettel várunk!
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Részvételi információk
Jelentkezés:
Kérjük, jelentkezését vagy az MCE weboldalán keresztül vagy
közvetlenül e-mailben küldje Szilágyi Hajnalkának:
borbelyneh@gmail.com
Kérem adja meg a következő jelentkezési adatokat:
Teljes név:
Cég vagy szervezet intézmény neve:
Beosztás:
E-mail cím:

Részvételi díjak és költségek:
Az MCE tagjai részére a részvétel díjtalan.
Azoktól, akik nem tagjai az MCE-nek, 10.000 Ft/fő szervezési díjat
kérünk. A szervezési díjról díjbekérőt küldünk, mely alapján az
összeget szíveskedjék átutalni a díjbekérő azonosító számának
feltüntetésével. Az átutalást követően fogjuk Önt résztvevőként
regisztrálni.
A befizetés megérkezését követően állítjuk ki a számlát, amelyet
eljuttatunk a jelentkezésen megadott címre.

Számlázási cím:
Posta cím: számla küldés címe

Felsőoktatási intézmények hallgatóinak a részvétel díjmentes.
3 fő részére a szállás és ellátás költségeinek 50%-át az
AKConsulting Bt. vállalja.

Adószáma:
MCE tag: igen / nem
Feslőoktatási intézmény hallgatók: szakirány, szemeszter.
Jelentkezésével kötelezően elfogadja a rendezvény tartalmát,
szervezési, pénzügyi és lemondási feltételeit. Jelentkezésének beérkezése után regisztráljuk a rendezvényre és ennek
alapján foglaljuk a szállást. A jelentkezését e-mailben Önnek
visszaigazoljuk.

A szállás és ellátás költségeit, kb. 24 000 Ft-ot minden résztvevő
helyben a szállodának fizeti.

Jelentkezési határidő: 2018. április 9, hétfő.

Lemondási feltételek:
Esetleges lemondást kérjük, legkésőbb a rendezvény előtt 5 nappal
e-mailben jelezni szintén Szilágyi Hajnalkának. Ezt követően a
jelentkezése érvényes, és teljes díja és a költségek fizetése
kötelező marad. A kifizetett szervezési díj viszont más személyre
átruházható.

Az esetleges program-, időpont- és helyszínváltoztatás jogát
fenntartjuk.

A rendezvénnyel kapcsolatos további információkat szívesen nyújt
Szilágyi Hajnalka.
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Kapcsolatteremtés:
személyes és szakmai kapcsolatok kialakítása és ápolása



Ismeretterjesztés:
hagyományos, bevált és legújabb eljárások, módszerek és eszközök
megismerése



Tudásmegosztás:
elméleti és gyakorlati tudásmegosztás

„Nem vagyok biztos abban, hogy ha változtatok a helyzetemen, akkor jobb lesz.
De ha azt akarom, hogy jobb legyen, biztos, hogy változtatnom kell rajta!”
(Georg Christoph Lichtenberg)
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