
nástroj ke zlepšení kariérního 
řízení, motivace a duševní 
pohody zaměstnanců.

Víte, že výměna jednoho manažera na střední pozici vás 
stojí až 20% z jeho ročního platu? Při jeho průměrném 
ročním platu 720 000 Kč, náklady na výměnu jednoho 
zaměstnance činí 144 000 Kč. 

Zdá se vám to hodně? Je to opravdu tak a vyplývá 
to z mezinárodní studie CAP. S blížící se čtvrtou 
průmyslovou revolucí „PRŮMYSL 4.0“ budete muset 
připravit své zaměstnance na změny, vysoké nároky 
a zvládání velkých tlaků.  Budete si chtít udržet své 
odborníky a profesionály.

BUĎTE MEZI PRVNÍMI A PŘIPRAVENI!
Začněte své zaměstnance připravovat na „PRŮMYSL 4.0“,objednejte jim vzdělávací program „Profesní seniorita® “, 
který je podpoří v úspěšném vykonávání své práce, při plánování cílů a řešení týkajících se jejich kariéry.

CO SE ÚČASTNÍCI NAUČÍ:

Vnímat vlastní výkonnosti 
– věřit si, vytvořit si a dodržovat

pracovní cíle

Jak zvládat pracovní stres, 
předcházet syndromu vyhoření 

a depresi

Zmapovat a rozvíjet dovednosti 
pro řízení své kariéry

Posílit postoj k celoživotnímu vzdělání 
– uvědomit si, že dovednosti a znalosti
získané v různých prostředích mohou 

být přizpůsobeny novým situacím

Rozvíjet schopnost 
zvládat změny 

Podporovat vlastní duševní 
rovnováhu a zdraví v práci



Investice do dvoudenního školení pro vaše zaměstnance se vám bohatě vrátí a to nejenom 
finančně, ale i v podobě výkonných, restartovaných a motivovaných zaměstnanců

SPOKOJENÝ ZAMĚSTNANEC = VÝKONNÝ ZAMĚSTNANEC

SNIŽTE SI FLUKTUACI VE VAŠÍ FIRMĚ X SNIŽTE SI NÁKLADY NA VÝMĚNU SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

PODPOŘTE SVÉ ZAMĚSTNANCE K ÚSPĚŠNÉMU VYKONÁVÁNÍ JEJICH PRÁCE

PODPOŘTE SVÉ ZAMĚSTNANCE PŘI PLÁNOVÁNÍ ZMĚNY PROFESNÍ KARIÉRY VE VAŠÍ FIRMĚ

POSILTE MOTIVACI K CELOŽIVOTNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

PRODLUŽTE A ZKVALITNĚTE PROFESNÍ ŽIVOT SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

PŘEDCHÁZEJTE PŘEDČASNÉMU ODCHODU DO DŮCHODU SVÝCH KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ

PODPOŘTE A EFEKTIVNĚ  VYUŽIJTE VE FIRMĚ VĚKOVOU RŮZNORODOST ZAMĚSTNANCŮ

ROZVÍJEJTE DOVEDNOSTI SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ PRO ŘÍZENÍ PROFESNÍ KARIÉRY

PŘEDCHÁZEJTE SYNDROMU VYHOŘENÍ A DEPRESI U SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

PŘIPRAVTE SE NA PRŮMYSL 4.0 A OČEKÁVÁNÉ ZMĚNY

VÝSTUPEM PROGRAMU JE AKČNÍ PLÁN KAŽDÉHO ÚČASTNÍKA.

PŘÍNOSY PRO ZAMĚSTNAVATELE

Skupinová metoda je založena na aktivní výuce a výukových metodách zaměřených na hledání 
vlastních zdrojů účastníků a na proaktivním koučinku, který je zaměřen na hledání a nalézání vlastních 
řešení samotnými účastníky. Program školí 2 lektoři, optimální počet  je 15 účastníků ve skupině.

Age Management z.s., Orlí 27, 3. patro, 602 00 Brno - střed
seniorita@agemanagement.cz., www.profesniseniorita.cz

Zajímá vás více informací, máte zájem o tento program? Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.




