תוכנית מקצועית ליועצי קריירה ותעסוקה
כלים לייעוץ בעולם עבודה משתנה | נירית כהן
עולם העבודה משתנה סביבנו .עבודה היום כבר לא מוצאים רק דרך מודעות דרושים וקורות חיים
ואנחנו צריכים כלים חדשים בתפקידים של יעוץ קריירה ותעסוקה .מרחב האפשרויות
לתעסוקה ,עבודה ופרנסה גדול מאי פעם .הכלים העומדים לרשות אנשים לניהול קריירה ,חיפוש
עבודה ,מעברי קריירה ,הגדרה מקצועית והתפתחות שונים מאד מהכלים המסורתיים .גם האופן
בו קריירות מתנהלות .זה הזמן להכשיר ולמתג את עצמך כיועצת קריירה של העתיד .להבטיח
שכאשר מישהו מחפש עזרה בתהליכי שינוי קריירה וחיפוש עבודה ,השם שלך יעלה.
אני מזמינה אותך להצטרף אלי לתכנית מהעתיד – ייעוץ קריירה לעולם העבודה המשתנה.

סדנת יועצים |

מפגשים קבוצתיים המתקיימים אחת לשבועיים

במהלך  6מפגשים בני שעה וחצי נפגש און-ליין בקבוצה קטנה ונדבר על התהליך הייעוצי ,נלמד ליישם את הכלים
על מקרים שיעלו ואיך לעבוד איתם .זה המקום לעלות שאלות ,לקבל הכוונה ,לעשות ביחד עיבוד לכלים של ייעוץ
בעולם העבודה המשתנה תוך כדי התנסות ,התמודדות בשטח עם מקרים שונים ומגוונים .המפגשים יתקיימי בימי
שני בשעה  ,20:30יהיו מוקלטים ופתוחים לצפייה חוזרת למשך שבועיים ,כך שתוכלי לבחור אם להצטרף און ליין
או לצפות בזמן אחר.

 32שיעורים מוקלטים ממוקדים |

גישה לתוכנית הדיגיטלית המלאה

גישה לשיעורים מוקלטים ללמידה של המפה ,הכלים והמתודולוגיה לקריירה בעולם העבודה המשתנה.
השיעורים נפתחים לצפייה מיידית עם ההרשמה ונשארים פתוחים ללא הגבלה מהמחשב או מהנייד.
*את פירוט התכנים בשיעורים המוקלטים תוכלי למצוא בהמשך המסמך.

חוברת עבודה מקיפה
חוברת עבודה מותאמת לתמיכה בלימוד הכלים מנקודת המבט של הייעוץ שתבטיח שתהפכו את התוכן לשלכם,
תייצרו עבור עצמכם תהליכים ותתאימו את הכלים לצרכים שלכם.

מפגש משלים
לאחר כחודש וחצי מתום התכנית לשיחה על יישום הכלים בפועל והעמקת הלמידה.

קבוצה סגורה ב WhatsApp
להתייעצות איתי ועם עמיתים לתכנית בכדי להבטיח מענה מהיר על שאלות ליישום במקרים אמיתיים ,כולל
התייעצות וחיבורים.

*פירוט התכנים בשיעורים המוקלטים
חלק א :מה קורה בחוץ?
קודם כל נבין למה מה שהיה הוא לא מה שיהיה ,כל מה שמשתנה ,וגם מה עושים עם זה .נכיר את השינויים שחלו
בעולם העבודה ונזהה את מרחב האפשרויות החדש שהם פותחים עבור הלקוחות שלנו.
השיעורים בחלק זה:
 .1למה צריך מדריך מסע?
 .2הטכנולוגיה משנה את העולם
 .3המקצועות משתנים
 .4המשרות השכירות נעלמות
 .5עבודה מפסיקה להיות מקום
 .6העובדים ההיברידיים

חלק ב :מה קורה בקריירה?
בעזרת המפה והכלים לניהול קריירה בעולם משתנה נבין איך נראה מחזור החיים של הקריירה הפרטית ונכיר את
הכלים שבעזרתם נוכל לעבוד בייעוצי הקריירה במבט לעתיד.
השיעורים בחלק זה:
 .1מחזור חיי הקריירה החדש
 .2מנהלים קריירה רבודה
 .3האנשים שלי
 .4הזהות המקצועית שלי
 .5ההתפתחות שלי
 .6מפה לניווט קריירה בעולם משתנה
חלק ג :מניחים את התשתית
מתחילים לעבוד עם הכלים ,קודם כל עם אלה שצריך להניח כתשתית .המטרה שלנו כאן לעזור לאנשים להבין מה
יש להם ,במונחים של מעגלי אנשים ,רשת אסטרטגית ,יכולות וניסיון .ואיך יזהו את הסימנים כשמשהו משתנה.
השיעורים בחלק זה:
 .1להניח תשתית לרשת אסטרטגית

 .2לבחור אנשים שיקדמו אותנו אל המטרה
 .3לבנות קשר ולתחזק אותו
 .4להבין את הזהות המקצועית במנותק ממקצוע ותפקיד
 .5לפתח ולעדכן את עצמנו בעולם משתנה
 .6להסתכל מעבר ליום יום ולראות את השינויים
חלק ד :מנהלים את המעבר
זה המקום שבו אנחנו לומדים את הכלים שעוזרים לאנשים לעשות מעברי קריירה .להתמודד עם הפחדים ,להגדיר
את עצמם מחדש מקצועית גם על בסיס ניסיון העבר אבל עם מקום לחלומות ולרצונות .וגם איך מרחיבים את
מעגלי האנשים במסע פנימי וחיצוני כדי להבין מה יש שם בחוץ שהם רוצים ויכולים לעשות.
השיעורים בחלק זה:
 .1לזהות את הסימנים מבחוץ ומבפנים
 .2להפנים את הסיכון שבלא לפעול
 .3להתכונן לתנועה בצעדים קטנים
 .4לשחרר את מה שלא מתאים יותר
 .5להתחדש בניסיונות תוך כדי תנועה
 .6לחלום כדי לדעת מה כן
 .7לפגוש בלי מטרה כדי לגלות עולמות חדשים
 .8לחפש דרך ,לא עבודה
חלק ה :צומחים אל הדבר הבא
כאן מתרחש הקסם .זה המקום בו נלמד את הכלים שעוזרים לנועצים שלנו להבין איפה היכולות והניסיון שלהם
פוגשים את מה שהשוק צריך ,איך קוראים לזה ומי האנשים שנמצאים במקומות האלה .ואיך מגיעים אליהם ומוודאים
שהם מכירים אותם ועושים להם את החיבורים הנכונים.
השיעורים בחלק זה:
 .1להרחיב מעגלים לאנשים שאנחנו לא מכירים
 .2למנף יכולות קיימות לעשייה חדשה
 .3לבסס מותג אישי סביב הערך שאנחנו מביאים
 .4לצאת לרשת להשמיע קול ייחודי
 .5להמשיך ללמוד ,להתכונן כל הזמן
 .6המסע ממשיך כאן

