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Zaujměte absolventy dřív
než jiné firmy! Získejte ty nejlepší!
Ve spolupráci s technickými univerzitami ZČU v Plzni, ČVUT v Praze, VŠB v Ostravě, VUT v Brně, VŠCHT
v Praze a IAESTE vydáváme v roce 2020 již 16. ročník publikace "SKOČ! aneb průvodce absolventa VŠ přípravou na reálný život." Během předchozích let jsme přijali mnoho kladných ohlasů z vedení univerzit, od absolventů i samotných podniků - inzerentů.
Máte tak jedinečnou příležitost oslovit své potenciální zaměstnance v publikaci, která se nevyhazuje,
ale kterou často čte celá rodina. Nabízíme Vám možnost podílet se na vydávání tohoto průvodce pro
studenty posledních ročníků bakalářského, inženýrského a doktorského studia VŠ formou Vaši
firemní prezentace – inzerce.
Jedná se o devadesátistránkového průvodce s vysokou informační hodnotou, který je psán vtipnou
formou s mnoha příklady, které studentům pomáhají v budoucím profesním životě. Publikace je
připravována na základě výzkumu na technických univerzitách a poptávky studentů a je každoročně
inovována. V závěru knihy jsou citovány významné osobnosti, personalisté i úspěšní absolventi, kteří
odpovídají na otázku, co jim samotným v kariéře pomohlo a co by studentům doporučili.
Studenti posledních ročníků dostávají tuto knihu z rukou školy, studijního oddělení, kariérních
center, na veletrzích práce ZDARMA.
Tématické okruhy publikace:
•
•
•

•
•

•

Volba typu pracovní kariéry
a zaměstnavatele
Dojíždění a teleworking
Práce v zahraničí
Image a profesionální
chování
Životopis, který zaujme
Korespondence se zaměstnavatelem

•
•
•
•
•

Osobní komunikace se zaměstnavatelem, výběrové
řízení
Pracovní a personální
agentury
První krůčky v zaměstnání
Power talking
Plánování práce a vlastních
úkolů, první nezdary

•
•
•
•
•

Komunikace s vedoucími
Základy společenského
chování
Work-life balance
Právní minimum – zákoník
práce, autorské právo
Doporučená literatura,
odkazy

Předpokládaný termín vydání: 4. čtvrtletí 2020
Personální inzerce je možná formou barevného inzerátu či textu v publikaci.
Dotazy, informace: info@grafia.cz, tel. 377 227 701.
Podpořte svůj personální marketing, posilte svojí značku netradiční formou inzerce v publikaci SKOČ.
Pamatujte, že zásah více komunikačními kanály funguje nejlépe!
Těšíme se na spolupráci, Grafia, s.r.o.
P.S.: Máte-li zájem i o nábor středoškoláků, kontaktujte nás ohledně inzerce v publikaci Plav!,
která je určena studentům posledních ročníků středních škol ve více regionech v celé ČR.

VZDĚLÁVÁNÍ ● REKLAMNÍ A TISKOVÁ PRODUKCE ● AKCE PRO VEŘEJNOST ● VYDAVATELSTVÍ
www.grafia.cz ● http://praci.najdisi.cz/ ● http://plav.club/ ● www.open-door.cz
ZELENÁ LINKA 800 700 001

