SEMINAR
MANAGEMENT PERSONAL
Dl. GEORGE BUTUNOIU

– expert în recrutare, a înființat prima firmă de

executive search (recrutare de personal de conducere/ top management) din Romania în
urma cu 25 de ani (www.georgebutunoiu.com).

SEMINARUL VA AVEA LOC:
- Marți, 9 februarie 2016, ora 11:00, sediul USH din Str. Fabricii nr.46 G, amfiteatrul A2,
- Marți, 9 februarie 2016, ora 14:00, sediul USH din Str. Ion Ghica nr.13, etaj 1, sala Senatului
- Miercuri, 10 februarie 2016, ora 12:00, sediul USH din Șoseaua Berceni nr.24 (Apărătorii Patriei),

Toți cei interesați sunt așteptați să participe!
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CE ESTE SI CUI SE ADRESEAZA?
Seminar transversal aplicativ in care se prezinta modul in care se
abordeaza si se proiecteaza un plan de management personal
(centrat pe managementu carierei). Se adreseaza studentilor de la
toate disciplinele si nivelurile, dar in special celor din primii ani de
studiu, care au astfel posibilitatea sa-si planifice din timp intregul
parcurs educational in concordanta cu obiectivele pe termen mediu si
lung stabilite si sa-si coreleze activitatile intr-o strategie unitara.

VREI SA

Sunt întrebări legimite
la care fiecare dintre
noi s-a gândit ce va
răspunde cel puțin o
dată în viață.
La terminarea

Ce vom face? Ce vom învăța?

studiilor sau poate la

Vor fi prezentate pe scurt si vor fi exemplificate notiunile de baza,
componentele si instrumentele unei strategii de management al
carierei: tipurile de cariera, profilurile, dezvoltarea personala, brandul
personal si managementul reputatiei, in general.

prima angajare....sau

Exemplificarile vor fi facute inclusiv pe cazurile personale ale
participantilor prezenti care isi ofera voluntar experienta personala si
profilul ca obiect de analiza si studiu.
Durata: 90 de minute, din care 45 de minute expunere si 45 de
minute exemplificari pe studii de caz.

chiar la maturitate.
Ideal ar fi să știm
răspunsurile chiar de
la ”primii pași” în
carieră.....
Cum să găsim
răspunsul potrivit?
Vom afla împreună ce
se poate face în acest
sens.
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