Na obavy ze změny je život příliš krátký
Jsme informačně-poradenská instituce zřízená Jihomoravským krajem, zaměřená
na rozvoj vzdělanosti a konkurenceschopnosti obyvatel v kraji. Veřejnosti poskytujeme
poradenství v profesních otázkách a důležitých profesně-osobních rozhodnutích.
Na www.vzdelavanivsem.cz spravujeme databázi rekvalifikačních a rozvojových kurzů.
Asistujeme při vyřízení stáží v tuzemských a zahraničních firmách.Naše služby jsou
určeny všem obyvatelům Jihomoravského kraje a poskytujeme je ZDARMA.

Kariérní poradenství
Pomáháme najít cestu k lepšímu pracovnímu
uplatnění, při změně profesní dráhy nebo při
složitých profesně-osobních rozhodnutích.
Obraťte se na nás, pokud
−− řešíte, co se životem a kam se pohnout dál
−− práce vás nebaví, ale perspektiva žádná
−− jste celkem spokojení, ale chcete se rozvíjet
−− chcete zkonzultovat životopis, poradit
s motivačním dopisem

Online databáze kurzů
Informujeme o rekvalifikačních, profesních
a rozvojových kurzech v kraji. Nabízíme Vám
individuální přístup informačního pracovníka
na telefonu a e-mailu.
Obraťte se na nás, pokud
−− hledáte rekvalifikaci či profesní kvalifikaci
−− chcete si rozšířit obzory
−− potřebujete poradit s výběrem kurzu
www.vzdelavanivsem.cz/databaze-kurzu

www.vzdelavanivsem.cz/karierni-konzultace

Zprostředkování stáží
Informujeme o možnostech stáží ve firmách v ČR
i v zahraničí a poskytujeme asistenci při jejich vyřízení.
Obraťte se na nás, pokud
−− potřebujete praxi v oboru
−− chcete absolvovat stáž, ale nevíte jak na to
−− hledáte aktuální informace o programu Erasmus+
www.vzdelavanivsem.cz/zprostredkovani-stazi

Kontakt
Centrum vzdělávání všem
Pražská 38b (v areálu Střední školy stavebních
řemesel Brno-Bosonohy)
Brno – Bosonohy

T 547 215 588
E info@vzdelavanivsem.cz
f facebook.com/vzdelavanivsem
www.vzdelavanivsem.cz

Jak se k nám dostanete
Z Brna hlavního nádraží tramvají č. 8 (nebo tramvají
č. 6 z ulice Česká), směr – Starý Lískovec, přestup
na zastávce Dunajská na linky 69, 401 nebo 402.
Vystoupíte na zastávce Skalní přímo před budovou
Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, kde
Centrum vzdělávání všem sídlí. V areálu školy uvidíte
žluté stopy na zemi, které vás dovedou přímo k nám!
Potřebujete se nás na něco zeptat? Volejte,
pište, jsme tady pro vás!

Kde nás najdete

