BEC DRUŽSTVO - BUSINESS AND EMPLOYMENT CO-OPERATIVE
Zábřežská 20, 787 01 Šumperk
IČ: 293 94 287
E-mail: info@bec-coop.cz; http://bec-coop.cz

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.04/3.4.04/88.00362
NÁZEV PROJEKTU: Aktivní ženy 50+
a jejich uplatnění na lokálním trhu práce
http://aktivnizena50.cz
www.facebook.com/aktivnizena50

Krásný den milé dámy,
velmi ráda vás zvu na naše setkání, tentokrát na téma: Video-vizitky, na kterém jsme se dohodly na
minulém Job klubu.
Termín: úterý 17. června (rezervujte si čas pro sebe, na každou z vás mám hodinu, čas je od 11 hod
do 17 hod, dle potřeby můžeme dát i větší časový prostor)
Každá z vás má možnost nechat si natočit video vizitku a to buď na téma:
1) Video vizitka = video životopis, profesní představení své osoby, které bude jako náhrada
vašeho životopisu a můžete jej rozeslat potencionálním zaměstnavatelům (celková délka
videa cca 1-2 minuty)
nebo
2) Video vizitka = video představení vašeho podnikání, podpůrný materiál pro váš marketing a
představení toho, co děláte, jak to děláte a proč (celková délka videa cca 1-3 minuty)
Jak to bude probíhat?
1. Rozhodněte se, zda si chcete nechat natočit vizitku dle varianty 1 (pro hledání práce) nebo 2
(pro rozjezd podnikání).
2. Rezervujte si svůj čas dle vašich možností, pošlete email na Evu Stloukalovou, která hodina
vám nejlépe pasuje a Eva vám následně čas potvrdí. Platí, kdo dřív napíše, ten má dřívější
rezervaci.
a. Na každou z vás si vyčlením hodinu času. Tak, aby při natáčení mohla každá z vás být
jen sama za sebe, byl na vše klid a mohly jsme případně přetáčet a upravovat.
b. Můžete být úplně v klidu, použijeme jen to, co se nám bude vzájemně líbit, se vším
vám ráda pomůžu a navedu vás.
3. Níže vám zasílám podklady k tomu, co si připravit. Projděte si to a důkladně se připravte.
4. V uvedený čas, který vám Eva potvrdí, se dostavte na CSI s dobrou náladou, o zbytek se už
postarám .
Co si připravit?
Video vizitka pro hledání práce:



Připravte si krátké povídání o sobě – krátce, výstižně, stručně, vše si napište na papír,
několikrát pročtěte a papír přineste s sebou, ať můžete nahlížet .
Zodpovězte si tyto otázky:
o Zamyslete se nad tím, čím můžete zaměstnavatele překvapit?
o V čem jste jiní, než ostatní uchazeči?
o Jaká práce je pro vás ideální a bavila by vás?
o Čeho chcete v životě dosáhnout?
o Jaká máte silné stránky?
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Video vizitka pro začátek podnikání:



Připravte si krátké povídání o sobě – opět krátce, výstižně, stručně, vše si napsat na papír a
ten přinést s sebou
Zodpovězte si na otázky:
o Co děláte a proč to děláte?
o Na jakou cílovou skupinu se zaměřuji?
o V čem jste lepší než konkurence?
o Proč bych si měl koupit vaši služby či výrobek?
o Můžete si připravit i krátký příběh, proč děláte to, co děláte, jak jste se k tomu
dostaly, co vás k tomu motivovalo?

Důležité:





Pokud máte něco, co můžete ukázat, vezměte s sebou, vyrábíte-li něco a budete
prodávat, přineste to. (perníčky, kabelky, bylinky, cokoli budete dělat nebo už děláte, tak
přineste). Samotné video to hodně oživí a pomůže to tomu, aby to video vypadalo a
působilo dobře a působivě, tak vezměte, co máte, raději víc, než míň.
Máte-li nějaké letáčky, podklady, logo, razítko, smlouvy atd, přineste je také s sebou.
Pokud máte nějakou kancelář, provozovnu apod., dejte mi to vědět, můžeme se potkat i
tam a natočit i tam něco, aby to bylo reálnější a zajímavější video.

Čím lépe se připravíte (rozmyslíte si, co říct + si přinese napsáno) a čím víc toho přinesete s sebou, tak
tím lépe.
Děláme to pro vás, tak není třeba se ničeho obávat a určitě tuto možnost využijte. Je to nová forma
prezentace, kterou nemá téměř žádný uchazeč o práci ani podnikatel k dispozici, budete výjimeční už
jen tím, že takové video mít budete .

Moc se na vás těším.
Petra Harazímová

