
	

	

 

Honoráře a náklady na poradenství 

První osobní a individuální pohovor s poradcem v délce 50 minut nabízí šanci 
informovat se a poznat možnosti poradenství. Za tento první pohovor neúčtujeme 
žádný honorář. 

Outplacement „Professionals/Executives“  

Náš poradce poskytne někdejšímu zaměstnanci dle jeho osobních požadavků individuální 
profesionální vedení na cestě za novým pracovním uplatněním, které tak dotyčnému přinese 
rozhodující konkurenční výhodu na trhu práce. 

Nabízíme účastníkům podporu a učíme je, jak zpracovat novou životní situaci a definovat 
nové cíle, jak realisticky odhadnout vlastní schopnosti a možnosti, profesionálně využít 
kontakty a kompetentně a úspěšně prezentovat na trhu práce vlastní nezaměnitelnou 
osobnost. 

 3 měsíce € 7.300,--  

 6 měsíců € 9.500,--  

12 měsíců € 15.700,-- 

Bez časového omezení € 20.500,-- 

 
Outplacement „Market Readiness“  

V tomto krátkém programu, který může mít podobu individuálního i skupinového poradenství, 
připravujeme účastníky pomocí analýzy osobní životní situace, sestavení osobnostního 
profilu a životopisu, definování profesního cíle, videotréninku přijímacího pohovoru a přístupu 
k databázi personálních poradců na profesionální kampaň uchazeče o zaměstnání. 

1 měsíc (individuální poradenství)   € 2.400,-- 

Podmínky pro skupinové poradenství sjednáváme individuálně. 

 
Workshop „Jak úspěšně hledat práci“  

Během jednodenního workshopu si účastníci vypracují nejdůležitější zásady nového 
profesního směřování, naučí se analyzovat a formulovat své poznatky a zkušenosti, 
definovat své profesní cíle a seznámí se s nejdůležitějšími cestami, jak vstoupit na pracovní 
trh. 

1 den (skupina s max. 12 účastníky) € 3.000,-- 



	

	

 
 
Workshop „Jak oznámit zaměstnancům propuštění“  

Připravíme vedoucí pracovníky pověřené provedením změn na to, jak vést profesionální 
pohovor, v němž zaměstnancům oznámí propuštění, a ukážeme, jak pozitivně zvládnout 
situaci, která obvykle bývá pro všechny zúčastněné nepříjemná. 

1 den (skupina s max. 12 účastníky) € 3.000,-- 

 

Projektová podpora  

Pro firmy zajišťujeme podporu a vedení při plánování a realizaci profesionálního 
outplacementu. Včas naplánovaný postup přizpůsobený požadavkům firmy i příslušných 
pracovníků při propouštění je nejen projevem sociální odpovědnosti, ale přinese take 
poklidné přijetí změn ze strany pracovníků, kteří ve firmě zůstávají a musejí se přizpůsobit 
nové situaci. 

1 konzultace  € 2.700,--  

 

Platí od 1.6.2016 

včetně 20% DPH  

	


