
ПрофіFEST. Професійна мережа майбутнього 

Для випускників закладів професійної та вищої освіти. 

 

Ви дізнаєтесь: 

 

1 Кейс. Виділяйся, щоб бути першим! 

Отримаєте рекомендації як підготувати трендове резюме та  

покорити серце роботодавця нестандартним форматом. 

 Тренінг «Якісно складене резюме – перший крок до успішного 

працевлаштування» 

 Вебінар «Відеорезюме, як дистанційний помічник пошуку роботи» 

 

2 Кейс. Спілкування з роботодавцем. Секрети успішної співбесіди: 

Отримайте корисні поради та дізнайтеся, як не провалити співбесіду. 

 Тренінг «Секрети успішного проходження співбесіди з роботодавецем» 

 Вебінар «Співбесіда у відеоформаті. Правила та секрети успішної 

online співбесіди» 

 

3 Кейс Не маєте досвіду, покажіть мотивацію! 

Хто я та які мої цілі. Як формувати плани та розуміти власні бажання? 

 Тренінг «Мотивація від А до Я» 

 

4 Кейс Професійний портрет в мережі Інтернет. 

Більшість з нас є активними користувачами соціальних мереж і 

месенджерів. Навчимося користуватися ними, як інструментів пошуку 

роботи. 

 Тренінг «Кар’єрний коучинг: якщо резюме не працює» 

 

5 Кейс Які вміння роботодавець хоче бачити у майбутніх працівниках? 

Поговоримо про компетенції, які висуває роботодавець пошукачеві 

роботи 

 Тренінг «Карта компетенцій або професійний портрет» 

 

6 Кейс Сучасний підприємець. Хто він? 

З чого почати власну справу та як уникнути помило? Як знайти свою 

бізнес-ідею та придумати стартап. 

 Вебінар «Анатомія бізнесу» 

 Тренінг «Успішний стартап» 

 

7 Кейс. Майстер-класи та воркшопи: 

 Презентуй себе 

 Tiam Building 

 Репетиція співбесіди 

 

Формат заходу обираєте Ви! 



 

Хочеш дізнатися про свої Soft skills? Що в тебе виходить добре, а чого 

тобі бракує? На нашій локації є можливість це перевірити. Дізнайся чи вмієш 

ти працювати в команді, чи вмотивований ти до роботи. А що в тебе з 

комунікацією та креативністю? Та ще багато інших корисних вправ, які 

зможуть розкрити твої Soft skills!  

А якщо бажаєш себе побачити через призму камери та 

продемонструвати сучасний підхід до пошуку роботи, але ж відчуваєш себе 

перед камерою невпевнено, тоді радимо побороти свій страх за допомогою 

відео-проб. Саме у форматі відео-проб ти маєш змогу проявити свої творчі 

здібності та креативність, оцінити свої недоліки та переваги й бути більш 

впевненим у записі відеорезюме  серед інших шукачів роботи. 

 


