
Propozycja współpracy
Szkolenia kompetencji miękkich i postaw przedsiębiorczych

O firmie: GRH Polska – Agencja Doradztwa Zawodowego
https://grhpolska.com/

Przykładowe tematy szkoleń

 Organizacja czasu – czy doba każdego trwa tyle samo?
 Najważniejsze kroki przed podjęciem pracy – CV, przygotowanie do rozmowy i 

analiza ogłoszeń o pracę
 Co musisz wiedzieć zanim zaczniesz szukać pracy – prawo pracy
 Doradztwo zawodowe – pożądane zawody i analiza indywidualnego potencjału
 Komunikacja kluczem do sukcesu – podstawy efektywnej komunikacji
 Asertywność – nie tylko o odmawianiu w życiu codziennym

https://grhpolska.com/


Co daje współpraca z nami?

 Optymalizacje procesu nauczania – dzięki zastosowaniu różnych metod 
aktywizacji i przekazywania wiedzy absolwenci zdobywają więcej wiedzy i szybciej 
rozwijają nowe umiejętności,

 Szerszą ofertę dydaktyczna, która pozwala zainteresować większą grupę 
odbiorców,

 Zwiększoną rozpoznawalność – oferta szkoleniowa będzie promowana nie tylko 
przez Państwa, ale i przez naszą firmę. Przyczyna się to do znacznego poszerzenia 
zakresu osób zainteresowanych ofertą placówki,

 Zachowanie aktualności wiedzy i stałe poszerzanie oferty o praktyczne 
kompetencje, które są najbardziej pożądane na rynku pracy,

 Oferując szkolenia dla uczniów i absolwentów udowadniają Państwo swoją 
wiarygodność i profesjonalizm w dostosowaniu się do realiów nauczania XXI w.



Dlaczego my?

 Oszczędność czasu i pieniędzy – przeprowadzimy za Ciebie analizę potrzeb, 
przygotujemy kompletny plan szkolenia i przeprowadzimy je dla uczestników 
zupełnie za darmo

 Pracuj z doświadczoną kadrą – stale poszerzamy zakres naszych kompetencji, 
jesteśmy w kontakcie z naszymi Klientami i Kandydatami – ucząc innych, nie 
zapominamy o własnym rozwoju

 Jesteś na bieżąco – decydując się na współprace z nami, możesz zdecydować 
kiedy, w jakiej formie i z jakiego zakresu przeprowadzone zostanie szkolenie, a o 
wszystkich zmianach i aktualizacjach będzie informował Cię Twój opiekun 
szkoleniowy

 Budujesz pozytywny wizerunek – nasi trenerzy z zaangażowaniem i pasją 
podchodzą do każdego uczestnika, dzielą się swoim realnym doświadczeniem



Informacje o trenerze

Łucja Hadam
Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń w GRH Polska
Psycholog i absolwentka szkoły trenerów

Grupa docelowa usług:
Młodzież i osoby dorosłe zagrożone wykluczeniem społecznym

Doświadczenie:
Odnosi sukcesy w rekrutacji, każdy projekt traktując indywidualnie. Dzięki 

skutecznie zakończonym procesom na stanowiska produkcyjne, specjalistyczne i do 
kadry managerskiej wie „co w trawie piszczy” i co warto wiedzieć zanim rozpocznie się 
poszukiwania pracy i rozwój zawodowy.

Do szkoleń podchodzi kreatywnie, stawiając na rozwój kompetencji i postaw, a nie 
suchą teorię. 

Każda grupa i temat jest inny – dopasowany do indywidualnych potrzeb uczestników. 
Prowadzi szkolenia z kompetencji miękkich stacjonarnie i online. 



Kontakt:

 

Łucja Hadam 
Specjalista ds. Rekrutacji 

i Szkoleń 

+48 513 189 498 

l.hadam@grhpolska.com 

lucja.hadam.linkedin 

www.grhpolska.com 
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