
Zaujala vás táto možnosť kariérneho poradenstva a koučingu?  
Môžete nás kontaktovať aj na kariera@mktraining.sk 

  

0903 472 600 
mktraining@mktraining.sk 
www.mktraining.sk 

 

MK Training s.r.o. 
Karpatská 6 
811 05 Bratislava 

 

KARIÉRNE PORADENSTVO A KOUČING 

Objavte svoje silné stránky, záujmy a talent  - šéfujte svojmu životu! 

Využite praktické know-how  
a koučing autorov kariérnej 

publikácie! 

MGR. MARTINA KAZIČKOVÁ 
martina.kazickova@mktraining.sk  

 

Martina sa špecializuje na lektoring a koučing  
v oblasti riadenia kariéry, vedenia ľudí a soft skills.   
Je pragmatickou lektorkou a koučkou s dlhoročnou 
praxou, spoluautorkou praktickej kariérnej publikácie 
3 kroky ku kariére. 

  
  

KOUČ 

Dohodnite si termín stretnutia cez kontaktný formulár   (http://www.mktraining.sk/kontakt) 

 

Túžite po kariérnej zmene? Chcete si nájsť prácu, ktorá by vás naozaj tešila?  Radi by ste získali nejakú konkrétnu pracovnú 
pozíciu? Využite možnosť kariérneho poradenstva a koučingu.   
 
Kariérne poradenstvo a koučing je praktická služba pre jednotlivcov, zameraná na kariérny rozvoj. Je určené pre 
kohokoľvek (od študentov, absolventov, žien na materskej dovolenke, špecialistov až po manažérov), kto chce urobiť ďalší 
krok vo svojej kariére (horizontálne aj vertikálne), plánuje  zmeniť profesijné zameranie alebo chce využiť svoj potenciál  
a pritom neuvažuje o zmene svojho zamestnávateľa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČO KARIÉRNYM PORADENSTVOM A KOUČINGOM U NÁS ZÍSKATE? 
 Overíte si svoje osobnostné predpoklady na vytúženú pracovnú pozíciu, identifikujete si svoje silné a slabé stránky 

(diagnostika a interview) 
 S našou pomocou si vypracujete 3 základné prezentačné materiály, s ktorými sa môžete uchádzať o prácu vašich snov (krátky 

profil, motivačný list a životopis) 
 Budete vedieť ako zaujať potenciálneho zamestnávateľa mailom a pripravíte sa na úvodný telefonický rozhovor 
 Pripravíte si presvedčivú argumentáciu na pracovný pohovor  
 Absolvujete simulovaný pracovný pohovor s videonahrávkou, aby ste svoju prezentáciu aj videli a mali možnosť ju zlepšovať 
 Dostanete spätnú väzbu na svoju prezentáciu 
 Získate balík 50 najčastejšie kladených otázok, vhodných a nevhodných odpovedí  
 Sebaistotu na pracovnom pohovore, pretože naň budete dobre pripravení 

? 
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