Rozvíjejte potenciál svých zaměstnanců, nabírejte kvalitní uchazeče
a přivítejte zajímavé osobnosti na půdě univerzity.

Služby pro univerzitní
pracoviště Muni
Kariérní centrum Masarykovy univerzity
Meeting point pro studenty a zaměstnavatele

KC v číslech za rok 2017
Jsme oficiální personálně-poradenská agentura Masarykovy univerzity, která pracovištím Muni usnadňuje nábor
nových zaměstnanců, pomáhá s rozvojem stávajících členů týmů nebo zajišťuje pořádání akcí
se zaměstnavateli na univerzitní půdě.
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Cena služeb uváděných v brožuře je stanovena vždy na základě osobního setkání.

Rozvoj zaměstnanců

Vzdělávání a školení zaměstnanců
Využijte možnosti zlepšit dovednosti, kompetence či znalosti svých
zaměstnanců. Sestavte si balíček vzdělávacích aktivit na míru podle toho,
co potřebujete Vy nebo Váš tým. V rámci služby se lze zaměřit na:

skupinové

o Měkké dovednosti a kompetence (organizační dovednosti, time a stres management, leadership, manažerské kompetence aj.)
o Odborná personalisticko-psychologická témata (adaptace, výběrová řízení, vzdělávání aj.)
Specifikace služby:
o Délka školení je 2, 4 nebo 6 hodin.
o Školení jsou připravena na klíč podle potřeb konkrétního pracoviště.
o Školení probíhají přímo na pracovišti nebo na KC.
o Cena služby se odvíjí dle délky a témat školení.

Development centrum
Odhalte silné stránky a rezervy zaměstnanců, sledujte jejich potenciál
a zjistěte další kroky k rozvoji jednotlivců nebo celého týmu. Development
centrum je řízený celodenní program pro tým zahrnující plnění úkolů zábavnou formou.
Specifikace služby:
o Program je celodenní, stavěn na klíč dle aktuálního zaměření pracoviště a sledovaných kompetencí.
o Získáte písemnou výstupní zprávu nebo osobní konzultaci výsledků z pozorování při skupinových i individuálních situacích
a testování, se zacílením na další rozvoj.
o Development centrum probíhá ve skupině, následné konzultace individuálně.
o Max. počet účastníků je 10 – 15 osob.
o Cena služby se odvíjí od náročnosti programu, počtu osob a podoby výstupní zprávy.

skupinové

Rozvoj zaměstnanců

Individuální/týmový koučink

skupinové/individuální

Cílem koučinku je rozvoj potenciálu zaměstnanců, rozšiřování jejich úhlů
pohledu, plánování rozvoje a jednotlivých kroků směřujících k vyžadovanému
cíli, odstraňování bariér či překážek. Koučink je proces podporující hledání individuálních
řešení a rozvoj člověka ve zvolené oblasti.
Specifikace služby:
o Koučink může probíhat jak individuálně, tak skupinově pro tým či celé pracoviště.
o Témata reflektují potřeby týmu nebo je přináší vedoucí/manažer.
o Délka sezení u individuálního koučinku je 60 minut/zaměstnanec.
o Délka sezení u týmového koučinku je dle dohody.
o Koučink poskytují certifikovaní kouči mezinárodní federací ICF a MŠMT.
o Cena služby se odvíjí od délky koučinku.

Rozvojové psychologické testování

skupinové/individuální

Rozvojové testování slouží pracovníkům univerzity k získání informací
o sobě, o svých silných stránkách a rezervách. Získají tak doporučení
k rozvoji ve svém pracovním i osobním životě v oblasti měkkých dovedností, výkonu a vztahů na pracovišti.
Specifikace služby:
o Jde o standardizované výkonové, osobnostní a projektivní metody pod odborným dohledem.
o Účastník získá podrobně zpracovanou písemnou výstupní zpětnou vazbu s možností osobní konzultace v délce 30 minut.
o Vedoucí získá zkrácenou písemnou zprávu o svém pracovníkovi s doporučením k rozvoji.
o Testování může probíhat individuálně i skupinově, osobní konzultace je vždy individuální.
o Délka testování je přibližně 3 hodiny za přítomnosti psychologa.
o Cena služby se odvíjí od délky testování a formy zpětné vazby.

Rozvoj zaměstnanců

Výjezdní zasedání s prvky teambuildingu

skupinové

V rámci výjezdního zasedání je zajištěn program dle potřeb zadavatele
– od seznámení se s novými kolegy a pracovníky, propojení a networking se
zaměstnanci napříč pracovišti až po řešení náročnějších témat (stmelování kolektivu, facilitace skrytých
konfliktů, zavedení změn, rozvoj celého týmu).
Specifikace služby:
o Služba může být nastavena jako vícedenní, celodenní, dopolední/odpolední/večerní program.
o Náplň programu je dle domluvy.
o Témata a aktivity mohou být zábavné, výukové, zážitkové, outdoor/indoor, propojené s týmovým koučinkem, facilitací, odborným
pozorováním procesů na pracovišti aj.
o Cena služby se odvíjí dle délky a náročnosti programu, počtu lektorů a účastníků.

Výběrová řízení

Kariérní centrum MU může zajistit kompletní recruitmentový proces od analýzy
pracovní pozice přes získání až po předvýběr uchazečů na základě různých metod výběrového řízení a psychodiagnostiky. Jednotlivé složky řízení jsou sestaveny na míru. Cílem je doporučit Vám kandidáty, kteří odpovídají Vámi definovaným
požadavkům. Cena služeb se odvíjí od jejich rozsahu.

Analýza pracovní pozice
Profil pracovní pozice je vytvořen na míru z hlediska organizační struktury pracoviště, obsahu práce, požadavků na pracovníka, zadaných kompetencí, hodnocení
jeho úspěchu a výkonu, včetně možností jeho osobního rozvoje. Na základě
profilu je připraven inzerát na pracovní pozici.

Získávání uchazečů
Služba zahrnuje inzerování pracovní nabídky prostřednictvím kanálů Kariérního
centra MU a oslovení potenciálně vhodných uchazečů z databáze kariérního
portálu JobCheckIN. Získáte dokumenty přihlášených uchazečů (CV, motivační
dopis, souhlas se zpracováním osobních údajů, případně jiné dle požadavků).

Výběrová řízení

Výběr uchazečů
V rámci služby se lze zaměřit na:
o Posouzení CV a motivačních dopisů, kdy jsou předvybrány životopisy a motivační dopisy kandidátů vhodných na danou pracovní pozici a dodány dokumenty
doporučených uchazečů (CV, motivační dopis, souhlas se zpracováním osobních
údajů, jiné dle požadavků).
o Individuální pohovory, kdy je navržen a veden strukturovaný pohovor s uchazeči. Jsou ověřeny tvrdé, měkké a obecné kompetence dle zadání nebo na
základě analýzy pracovní pozice. Na závěr získáte písemnou zprávu o splněných
požadavcích a kompetencích uchazeče nebo je možná osobní konzultace
o jednotlivých uchazečích.
o Assessment centrum, které je připraveno a vedeno týmem pozorovatelů. Zahrnuje skupinové a individuální modelové situace, psychodiagnostické testování
a pohovory s uchazeči. Získáte písemné zprávy o doporučených uchazečích
včetně celkové interpretace chování, dosažené úrovně kompetencí, popisu silných a slabých stránek, rezerv, predikci chování v pracovním procesu
a doporučeném rozvoji.

Výběrová řízení

Psychodiagnostika
Služba zahrnuje testování vybraných uchazečů pomocí psychodiagnostických metod (osobnostní, výkonové a projektivní testy).
Získáte písemnou zprávu o doporučených kandidátech zahrnující popis jejich charakteristických povahových rysů včetně vyhodnocení silných stránek, rezerv pro danou pozici a návrhu otázek na přijímací pohovor v užším kole.
Na výběr jsou 3 balíčky testování:
o Basic – pro administrativní pracovníky a nižší pracovní pozice, zahrnující výkonové a osobnostní testy, délka trvání max. 60 minut.
o Standard – pro střední pracovníky, manažery a osoby pracující v týmu, zahrnující výkonové, osobnostní a interpersonální testy,
délka trvání max. 120 minut.
o Premium – pro vedoucí pracovníky, vedoucí pozice, manažery a klíčové osoby, zahrnující výkonové, osobnostní, interpersonální
testy a zvládání zátěže, délka trvání max. 180 minut.

Komplexní služby

Pracujte na dlouhodobém rozvoji svých zaměstnanců a poskládejte si komplexní balíček na míru zahrnující výše uvedené služby.
Příkladem mohou být pracoviště CEITEC a Odbor veřejných zakázek, kteří s Kariérním centrem MU dlouhodobě pracují na rozvoji
a budování dobrých vztahů mezi svými zaměstnanci.

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
Vedoucí Odboru veřejných zakázek

Teambuildingové aktivity, které pro nás v rámci dvou výjezdních zasedání připravilo Kariérní centrum MU, výrazně přispěly k naplnění účelu setkání pracovníků podílejících se na zadávání veřejných zakázek na MU. Tímto účelem bylo lépe seznámit a propojit
zadávací týmy působící na jednotlivých HS a vytvořit tak prostor pro lepší univerzitní spolupráci při zadávání VZ. Aktivity byly
profesionálně připravené, kolegové z KC dokázali s účastníky setkání srozumitelně a přesvědčivě komunikovat a tím je přirozeně
zapojili do jednotlivých aktivit zaměřených na rozvoj spolupráce a týmové role. Díky tomu se posílily pracovní vztahy a prohloubila se ochota k vzájemně vstřícné spolupráci.

Mgr. Martina Pokorná, Ph.D
Zástupkyně ředitele pro administrativu Středoevropského technologického institutu

Spolupráci s Kariérním centrem MU jsme zahájili v roce 2016, kdy pro náš tým vedoucích připravilo tzv. Development centrum.
Byl to pro celý tým velmi přínosný, inspirativní a natolik silný zážitek, že jsme se rozhodli s KC spolupracovat a obracet se na něj
pravidelně. Od této chvíle stále více rozšiřujeme oblasti, ve kterých nám jsou kolegové z KC nápomocni (rozvojové testování,
práce s týmem, koučink, apod.). Jejich přístup je profesionální, velmi kvalitní, vstřícný a oceňuji ochotu přizpůsobit nabídku služeb
přesně našim požadavkům. Je mi velkým potěšením s Kariérní centrem spolupracovat.

Akce pro studenty „na míru“ dle potřeby fakulty

Využijte možnosti uspořádat na půdě Vaší fakulty akci „na míru“ potřebám studentů. Témata budou vybrána na základě analýzy potřeb Vaší cílové skupiny. Cílem je
představit studentům trh práce, propojit je s vhodnými zaměstnavateli a zvýšit tak
jejich uplatnitelnost po ukončení studia.

Firemní workshop
Během workshopu konkrétní společnost interaktivní formou představuje studentům svou firemní kulturu. Zúčastnění studenti nahlédnou pod pokličku znalostí
a dovedností, které jsou potřebné pro úspěšné budování kariéry v daném oboru.
Workshop lektorují specialisté z praxe a personalisté.
Služba zahrnuje:
o Konzultaci tématu workshopu s cílovými skupinami.
o Zajištění lektorů z řad personalistů a specialistů ze zapojené firmy.
o Propagační podporu mezi cílovou skupinou.
o Monitoring přihlášených studentů na akci.
o Organizační zabezpečení akce.
o Fotodokumentaci.
o Délka trvání je max. 90 minut s kapacitou 30 studentů.
o Cena akce se odvíjí od rozsahu, velikosti cílové skupiny a finančního zapojení
vystupujících zaměstnavatelů.

Akce pro studenty „na míru“ dle potřeby fakulty

Industry ShowCase
Posláním akce je představit studentům vybrané odvětví pracovního trhu a jeho
odlišnosti mezi zaměstnavateli. Program může zahrnovat prezentaci absolventů
vybraného oboru s cílem ilustrovat konkrétní zkušenosti z praxe, popřípadě prezentaci vybraných společností z konkrétního segmentu trhu práce. Stěžejní částí
je moderovaná panelová diskuze vedená s hlavními řečníky a zástupcem fakulty.
Akce je zakončena neformálním networkingem s rautem.
Služba zahrnuje:
o Design akce na míru potřebám cílových skupin.
o Konzultaci obsahu prezentace s řečníky.
o Moderování akce.
o Zajištění účasti zástupce fakulty na akci.
o Propagační podporu mezi cílovou skupinou.
o Organizační zabezpečení akce.
o Raut pro všechny zúčastněné.
o Fotodokumentaci.
o Délka trvání je 3 – 4 hodiny s kapacitou 50 – 80 studentů.
o Cena akce se odvíjí od rozsahu, velikosti cílové skupiny a finančního zapojení
vystupujících zaměstnavatelů.

JobCheckIN – oficiální kariérní portál Masarykovy univerzity

Cílem portálu JobCheckIN je vytvořit jednotný inzertní prostor pro všechny zaměstnavatele, kteří chtějí inzerovat své pracovní pozice na Masarykově univerzitě. Student si tak
na jednom místě udělá rychlý a efektivní přehled o trhu práce a možnostech, které se
mu nabízí. Naopak zaměstnavatel bude mít jasno v tom, kam se obracet se svou nabídkou práce. Bude tak pro něj jednodušší oslovit právě Masarykovu univerzitu jako zdroj
svých potenciálních zaměstnanců.
Jak na portálu JobCheckIN můžete spolupracovat Vy?
Inzerce pracovních pozic přicházejících na univerzitu
Přicházejí k Vám na fakultu nebo pracoviště nabídky práce ke zveřejnění vhodné pro
studenty a absolventy? Zašlete je Kariérnímu centru MU a to se o nabídku postará. Domluvíme se se zaměstnavatelem na způsobu inzerce a poskytneme profesionální servis.
Inzerce univerzitních pracovních pozic
Hledáte vhodné kolegy do svých řad a rádi byste informovali o této nabídce studenty a čerstvé absolventy
Muni? Zašlete nabídku Kariérnímu centru MU.
Nabídku vyvěsíme, budeme Vás o průběhu
informovat a předáme Vám uchazeče, kteří
v portálu projevili zájem o danou pozici.

JobCheckIN – oficiální kariérní portál Masarykovy univerzity

Nabídněte svým partnerům výhodu centrální inzerce pro studenty a čerstvé absolventy Muni
Má Vaše fakulta nebo pracoviště komerčního partnera, který by ocenil výhodu centrální inzerce pracovních nabídek pro všechny
studenty a čerstvé absolventy Muni? Spojte se s Kariérním centrem MU a dohodněme se na oboustranně výhodných podmínkách!
Pro všechny uvedené způsoby spolupráce ve vztahu k portálu JobCheckIN kontaktujte
Mgr. Terezu Pulkrtovou na emailu zamestnavatel@kariera.muni.cz nebo na tel. +420 549 498 270.

Kontakt pro univerzitní pracoviště

Mgr. Šárka Karmazínová

Mgr. Pavla Horáková

Mgr. Veronika Čechová

Mgr. Tereza Pulkrtová

Ředitelka
+420 549 494 599
karmazinova@rect.muni.cz

Manažerka
kariérového poradenství
+420 775 217 228
horakova@kariera.muni.cz

Event manažerka
+420 728 370 870
cechova@kariera.muni.cz

Koordinátorka portálu JobCheckIN
+420 549 498 270
zamestnavatel@kariera.muni.cz

Kariérní centrum Masarykovy univerzity
Meeting point pro studenty a zaměstnavatele

+420 549 498 270
zamestnavatel@kariera.muni.cz
Korespondenční adresa
Kariérní centrum Masarykovy univerzity
Komenského nám. 2
602 00 Brno
www.kariera.muni.cz

