KANCELÁ Ř
poradenství
Zvlá dá te jedná nís lidmi? Má te sluš né vystupová ní?
Bavilo by vá s pomá hat lidem při řeš eníjejich problé mů?
Umíte naslouchat druhým, chá pat jejich problé my?
Doká ž ete se trochu vž ít do myš lenídruhých?
Myslíte si, ž e mezi vaš e vlastnosti patřítrpělivost?
Doká ž ete souvisle a srozumitelně formulovat, co si myslíte?
Uvědomujete si, ž e má -li někdo někomu radit,
musíbýt nejprve sá m v dané oblasti na slovo vzatým odborníkem?

Pokud jste na vý še položené otá zky odpově dě li ANO,
mohla by pro vá s bý t vhodná prá vě oblast
PORADENSTVÍ

Vhodná uplatně ní:
- advoká t - podnikový prá vní
k- architekt - bytový architekt - zahradníarchitekt - ekonom expert (ekonomický poradce) - daň ový poradce - makléř - marketingový expert (pracovní
k reklamníagentury) - ergonom - pracovně profesníporadce - zprostř edkovatel prá ce - odborný zprostř edkovatel prá ce - programá tor– analytik expert - psycholog - vizá žista (kosmetička-vizá žistka) - astrolog - jasnovidec -

Poradenství ovšem
mohou poskytovat i
lidépracující
v jiný ch oblastech,
zejména různí
odborníci
s vysokoškolský m
vzdě lá ním.

Jak se jednotliví pracovníci podílejí
na práci ve vámi vybranéoblasti,
co je cílem jejich poradenský ch služ eb?

advokát

Prá vní zá ležitosti
podnikovýprávník

maklé ř

Finanční a majetkovézá ležitosti

daň ovýporadce
ekonom expert (ekonomickýporadce)
programátor–analytik expert

ekonomika
informační systémy

Efektivnost prá ce v podnicích

reklama

pracovní podmínky

marketingovýexpert
(pracovník reklamní agentury)
ergonom

využití pracovníků

psycholog
vizážista

Osobní zá ležitosti
astrolog
jasnovidec

Stavby, byty, kancelá ře, zahrady, parky

architekt
bytovýarchitekt
zahradní architekt

pracovně profesní poradce

Vhodnévzdě lá ní, povolá ní, zamě stná ní,
rekvalifikace

zprostředkovatel práce
odbornýzprostředkovatel práce

Jaký je hlavní charakter č innosti?
Pro všechny je společná činnost poskytová nírad.

Navrhování,
vymý š lení,
tvůrč í práce

Zkoumání příč in
a souvislostí,
vyhodnocování,
posuzování

Vyřizování,
zařizování,
dojednávání

Vyjednávání,
hledání
kompromisů

architekt

advokát

bytovýarchitekt

podnikovýprávník

zahradní architekt
maklé ř
marketingovýexpert (pracovník reklam.agentury)
programátor–analytik expert
ekonomický
poradce
daň ovýporadce
ergonom
psycholog
pracovně profesní
poradce
zprostředkovatel práce
odbornýzprostředkovatel práce
vizážista
astrolog
jasnovidec

Vznáš ení
argumentů,
obhajování
urč itý ch
stanovisek

Jakévzdělání vede k jednotlivý m uplatněním?
Dalš í potřebné
kursy a zkouš ky

Školní vzdělání
Jsou tu nejběžně jší a relativně nejvhodně jší
obory školního vzdělá ní podle oborové
soustavy KKOV.
To neznamená , že jednotlivá povolá ní
nemohou vykoná vati absolventi jiný ch oborů.

vysoká
škola

architekt

Splně ní
požadavků
advoká tní
komory podle
197/96 Sb.

maturita,
vyšší škola

Architektura

bytovýarchitekt

Architektura na VŠ uměl.průmyslové

zahradní architekt

Zahradní a krajiná ř
ská architektura

psycholog

Psychologie

ergonom

Biologicky zaměř
ené obory

programátor-analytik
advokát
podnikovýprávník

Informatické obory
Elektrotechnika a informatika
Prá vnické obory
Ekonomické obory

Kursy pro
prac.prof.
poradce

Zkouška
u komory
daňový ch
poradců

pracovně profesní
poradce

marketingovýexpert

Obory zaměř
ené na psychologii,
sociologii
Umělecky zaměř
ené obory VŠ
(grafika, vý tvarné .umě ní, film)

(pracovník rekl.agentury)

ekonomickýporadce

Umělecky zaměř
ené obory na stř
ední
odborné nebo vyšší odborné škole
(grafika, vý tvarnictví, film)

daň ovýporadce
Makléřská
zkouška.

maklé ř
zprostředkovatel práce

Kursy pro
zprostředkovatele

Ekonomicky zaměř
ené obory na stř
ední
odborné nebo vyšší odborné škole
Sociá lně prá vní obory na stř
ední odborné
nebo vyšší odborné škole

odb. zprostředkovatel práce
vizážista

Příp. kurs
pro vizá žisty

Kosmetička
Kadeř
ník

astrolog
Na školním vzdělá ní př
íliš nezá lež í
jasnovidec

vyučení

