PROJEKTANT CYKLÓW KOLBA
– CZYLI SPECJALISTA DS. MERYTORYKI SZKOLEŃ
Szanowni entuzjaści rozwoju.
Postanowiliśmy zaprosić do naszego grona
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LABoratorium przygotuje stanowisko pracy dla
kolejnej kreatywnej osobistości, rozmiłowanej
w rozwijaniu ludzi biznesu i pasjonującej się
koordynowaniem projektów szkoleniowych .
Wyposażony w patenty LAB i przeszkolony zgodnie z naszą metodologią Specjalista ds.
Merytoryki szkoleń będzie odpowiedzialny za:


Sprawowanie kontroli nad procesami merytorycznymi szkoleń i innych działań
projektowych;



Tworzenie ofert/programów szkoleniowych;



Identyfikację i analizę potrzeb szkoleniowych;



Ocenę efektywności szkoleń;



Koordynowanie pracy trenerów;



Wspieranie procesów organizacji i prowadzenia szkoleń;



Utrzymywanie wysokiego poziomu merytorycznego organizowanych szkoleń;



Rozwijanie know‐how organizacji, poszukiwanie nowych ścieżek i kierunków rozwoju
merytorycznego pracowników firmy.



Nadzór nad badaniem efektywności szkoleń, przeprowadzanie ewaluacji szkoleń;



Promowanie firmy na zewnątrz i dbanie o jej wizerunek.
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PROJEKTANT CYKLÓW KOLBA
– CZYLI SPECJALISTA DS. MERYTORYKI SZKOLEŃ
Nie bez powodu tę ofertę pracy kierujemy w pierwszej kolejności do Was. Kompetencje
zdobyte podczas studiów na Uniwersytecie Śląskim istotnie ułatwią spełnienie stawianych
przez nas na tym etapie wymagań, tj:


Umiejętność tworzenia programów szkoleniowych, również w porozumieniu z
zespołem trenerskim;



Organizowanie projektów szkoleniowych w oparciu o nasze filary: Analizę potrzeb
szkoleniowych, Projektowanie szkoleń, Prowadzenie szkoleń metodami aktywnymi i
Ewaluację wyników szkoleń;



Łatwość nawiązywania kontaktów i budowania relacji;



Poprawność językowa w mowie i piśmie;



Umiejętność pisania ciekawych tekstów;



Gotowość do korzystania z wszelkich pokładów własnej kreatywności;



Wysokie umiejętności planowania i organizowania pracy własnej oraz zespołu
trenerskiego;



Bardzo dobra umiejętność pracy w zespole;



Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point).

Proces rekrutacyjny trwa do 22 czerwca 2015r.
Wobec tego z niecierpliwością oczekujemy na Wasze aplikacje, zawierające wasze sylwetki
oraz wszelkie inne istotne z Waszej perspektywy dokumenty.

Adres mailowy: rekrutacja@lab.xo.pl
Kontakt telefoniczny: 32/353‐15‐50
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