Skúsenosťou k úspechu

Monika Spótová
tel.: +421 948 282 324
e-mail: spotova@jaslovensko.sk
Bratislava 12. august 2019
Milí priatelia,
Junior Achievement Slovensko v spolupráci so spoločnosťou AT&T Global Network Services
Slovakia Vás srdečne pozýva na workshop pre stredoškolských študentov pod názvom

Career Day – Deň kariéry
Na tejto stránke nájdete zoznam prihlásených študentov. Workshop sa uskutoční:
Dátum:

26. september 2019 (štvrtok), začiatok 9:00, ukončenie 15:00
Registrácia je otvorená od 8:30 hod. (prosím, naplánujte si cestovanie tak,
aby ste prišli včas, aby sme skutočne o 9:00 už mohli začať)

Miesto:

AT&T Global Network Services, 6. poschodie
Letná 45
Košice

Orientácia:

Z hlavnej vlakovej/autobusovej stanice – električkou č. 6 smer DP mesta
Košice, vystúpiť na 7. zastávke – Amfiteáter. Budova business centra, v ktorej,
okrem iných firiem, sídli aj spoločnosť AT&T, je oproti zastávke. Na budove je
aj logo spoločnosti AT&T.

Program:

Workshop bude zameraný na všeobecné princípy úspešného budovania si
kariéry počnúc výberom školy, spôsobom a formou uchádzania sa o
zamestnanie až po kariérny rast v zamestnaní. O svoje skúsenosti sa so
študentmi podelia pracovníci spoločnosti AT&T. Prosím, prineste si so sebou
svoj životopis. Nepôjde o prednášku, prosím, pripravte sa na to, že sa do
workshopu budete aktívne zapájať.

Vzhľadom na podporu spoločnosti AT&T v rámci projektu ASPIRE je workshop bezplatný.
Cestovné hradí vysielajúca organizácia. Všetci účastníci workshopu budú mať zabezpečené
občerstvenie (šunková bageta, ovocie, keksík, nápoj). Ak máte špeciálne požiadavky na stravu,
prosím, prineste si vlastné jedlo so sebou. Vzhľadom na charakter podujatia očakávame od
študentov manažérske oblečenie. Zároveň očakávame, že všetci účastníci sa zúčastnia celého
workshopu od jeho začiatku do jeho ukončenia. Pokiaľ sa študent nemôže zúčastniť
workshopu, ochorel, prípadne mešká, je potrebné, aby o tom osobne informoval organizátorku
Moniku Spótovú na telefónnom čísle 0948 282 324 (prípadne vopred e-mailom na adrese
spotova@jaslovensko.sk). Vzhľadom na priestorové možnosti sa workshopu môžu zúčastniť len
študenti, bez učiteľov.

S pozdravom

Monika Spótová
Projektová manažérka

JA Slovensko, n.o., Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava
+421 948 466 123 | www.jaslovensko.sk | jaslovensko@jaslovensko.sk

