Přemýšlíte už teď, co budete dělat po skončení Vaší sportovní kariéry? Jak si zajistit dobrou
práci, která Vás bude bavit a budete v ní úspěšný?
Profesní kariéra je pro profesionálního sportovce dalším krokem v jeho cestě za vítězstvím. Abyste
nevstupovali do neznáma a využili Vašich silných stránek ze sportu - nasazení, vytrvalosti, disciplíny,
schopnosti překonávat překážky a mohli navázat na Vaše úspěchy, připravili jsme pro Vás se společností
Palatinum Campus vybrané kurzy, které by Vás mohly bavit. Po jejich absolvování máte velkou šanci
získat dobře placenou práci.

Společnost Palatinum Campus je unikátní a největší vzdělávací agentura v ČR. Poskytuje obchodní i technická
školení po celé ČR. Pomáhá jednotlivcům být dlouhodobě v profesním kariéře na špici a firmám posilovat, díky
vzdělaným zaměstnancům, jejich stabilitu a konkurenceschopnost.
Níže uvedené kurzy jsme společně vybírali tak, abyste po jejich absolvování měli dobrou šanci získat
práci (po těchto pozicích je na trhu velká poptávka) a zároveň, aby daná práce nebyla úplně statická a
mohli jste v ní využít i to, co jste se ve sportu naučili.
•

Obchodník

•

Manažer - vedoucí týmu

•

Logistik

•

Realitní makléř

•

Konstruování a práce v AutoCad

•

Manažer kvality

•

Obsluha a programování CNC

•

Ovládání PLC řídících systémů na robotech

•

Vedoucí provozu - mistr

•

Vstřikování plastů

Pokud je pro Vás vzdělání a práce aktuální téma, připravili jsme pro Vás následující
stručné informace:
•

Jakou profesi / práci chci dělat? Vyberte si ze seznamu kurzů. Pokud tam Vaše vysněná práce nebude,
prosím, kontaktujte Palatinum Campus. Ověříte si, zda jsou pro jinou pozici vypsané kurzy.

•

Kolik si v dané práci vydělám? Ke každé pozici, pokud si na ni kliknete, najdete bližší informace, včetně
orientačního výdělku. Samozřejmě záleží v jaké konkrétní společnosti pak budete zaměstnáni a v jakém
kraji.

•

Co daná pozice vlastně dělá, obnáší za činnosti? Ke každé pozici najdete bližší informace včetně
krátkého popisu. Samozřejmě záleží v jaké konkrétní společnosti pak budete zaměstnáni. Nebo si název
pozice zadejte do internetového vyhledavače, kde získáte další informace a představu, zda Vás práce
bude bavit a budete ji zvládat.

•

Co všechno se musím v rámci kurzu naučit? Ke každé pozici, pokud si na ni kliknete, najdete bližší
informace, včetně stručného obsahu kurzu. Pokud chcete získat detailnější informace, kontaktujte
společnost Palatinum Campus napřímo.

•

Kolik daný kurz stojí? Manažerské kurzy stojí 4.000 Kč bez DPH na jeden den, výkonné 3.000 Kč bez
DPH na jeden den.

•

Je možný nějaký příspěvek na tyto kurzy? Ano, je, z Evropské Unie. Záleží, jak na daný kurz spěcháte.
Na dotaci v současné době budete orientačně čekat cca rok, příspěvek činí 85%.

•

Jak kurz probíhá? Kurz je otevřený a uskuteční se, pokud se na něj přihlásí alespoň 10 lidí. A má přesně
určenou délku a obsah.

•

Do kdy se musím přihlásit? Na první vlnu kurzů do konce října 2017. Tento termín platí pro případ, i když
si kurz budete hradit sám nebo budete chtít požádat o příspěvek.

•

Jak se na kurz přihlásím? Stačí jednoduše zavolat nebo napsat do společnosti Palatinum Campus.

•

Kde získám další bližší informace? Zavolejte nebo napište do Palatinum Campus.

KONTAKTNÍ OSOBA PRO VÁS:
TAMARA ŠINDELÁŘOVÁ, 736 532 785, sindelarova@palatinumcampus.cz

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE DO 31.10.2017

VYBRANÉ KURZY:
• Obchodník
• Manažer - vedoucí týmu
• Logistik
• Realitní makléř
• Konstruování a práce v AutoCad
• Manažer kvality
• Obsluha a programování CNC
• Ovládání PLC řídících systémů na robotech
• Vedoucí provozu - mistr
• Vstřikování plastů

Obchodník
Absolvent profesního kvalifikačního kurzu se naučí správně prodávat, vyjednávat o podmínkách
a zvládat psychologii prodeje. Seznámí se s prodejní technikou na osobní jednání se zákazníkem, pochopí,
jak druhou stranu správně „přečíst“ a ovlivnit. A také jak pracovat se svou motivací a překonávat
neúspěchy, které k jeho práci patří a jak si udržovat dlouhodobou stabilní motivaci prodávat. Díky tomu
může být úspěšným obchodníkem, který bude prodávat B2B firmám v různých oborech.
Délka kurzu: 10 dní
Uplatnění: prodejce, obchodník, key account manažer, poradce, konzultant ve všech oborech, které
prodávají firmám.
Průměrná mzda: cca 25 000 – 60 000 Kč brutto
Stručný obsah:
















Prodejní dovednosti
Efektivní komunikace.
Analýza a vytváření potřeb zákazníka.
Efektivní argumentace.
Uzavření obchodu.
Překonávání námitek.
Cenová jednání.
Telefonické domlouvání schůzek.
Fáze procesu vyjednávání.
Taktiky při vyjednávání.
Příprava na vyjednávání.
Psychologie prodejního úspěchu.
Nejčastější obavy obchodníka a jejich zvládnutí v praxi.
Typologie zákazníka a psychologie jeho rozhodování.
Zvládání vlastního stresu a dlouhodobé únavy – Life balance.

Manažer - vedoucí týmu
Absolvent manažerského kurzu se naučí kvalitně řídit lidi a své oddělení. Naučí se důslednosti a zjistí, co se
od manažera v denním provozu očekává, na jakých principech a pravidlech je postaven jeho úspěch a také
vše, co ještě dělá manažera manažerem. Seznámí se, jak po převzetí oddělení zachovat fungující
nastavení, kdy a jak začít tým zlepšovat a jak pracovat s nastavením lidí a komunikaci s nimi a přitom si
zachovat zdravý nadhled. Díky tomuto kurzu se budete moci ucházet o všechny střední vedoucí pozice od
malých až po velké firmy bez rozdílu.
Délka kurzu: 10 dní
Uplatnění: vedoucí, vedoucí skupiny, manažer, manažer oddělení / týmu, teamleader od menších firem až
po velké společnosti.
Průměrná mzda: cca 30 000 – 70 000 Kč brutto
Stručný obsah:

















Role manažera, moje očekávání a realita.
Provozní management – procesy a úkoly.
Jak řídit a zavést procesy, které budou funkční a dají se plnit.
Systém práce manažera – pracovní model.
Motivace.
Korekce odchylek od plánu.
Hodnocení, náslechy, koučování, porady, individuální rozhovory.
Pozorování a zpětná vazba.
Výběr pracovníků.
Rozvoj lidí a trénink.
Kariérní růst lidí, age management.
Propouštění lidí, zastupitelnost.
Změny, negativní emoce a jak je pomocí komunikace řídit.
Pozitivní řízení.
Námitkové banky a situace, kterým manažer denně čelí.
Únava, stres a vyhoření manažera a jak mu předejít.

Logistik
Absolvent kurzu se naučí pracovat s materiálové toky v rámci skladování či zásobování výroby podle
principů Just in Time, Just in Seguance a Kanban. Bude umět plánovat potřebu materiálu z hlediska
množství a časových termínů, hlídat nákladové složky procesu, zabezpečovat nepředvídatelná rizika a řešit
konflikty v zásobovacích prioritách. Díky tomu získá uplatnění v logistice – jak v přepravních společnostech,
tak ve všech výrobních firmách.
Uplatnění: ve výrobních firmách napříč odvětvími, v logistických a přepravních společnostech jako vedoucí
logistiky, referent leogistiky, team leader, specialista logistiky, plánovač, disponent
Délka kurzu: 10 dní
Průměrná mzda: cca 40 000 Kč brutto
Stručný obsah:










řízení skladů, sklad a informační tok
layout podniku a skladu
interní logistika a zásobování výroby
materiálové hospodářství
řízení dodavatelských řetězců
poskytování informací o plánu výroby
určení objednací dávky
metoda stálého cyklu objednávání – princip a aplikace
logické operátory v operaci – podmínky, cyklus, větvení, paralelní větvení

Realitní makléř
Absolvent rekvalifikačního kurzu získá znalosti k provozování činnosti realitního makléře dle požadavků
nového zákona o realitních zprostředkovatelích. Naučí se být úspěšným prodejcem na realitním trhu,
seznámí se základními pojmy a principy prodeje na realitním trhu a připraví se na rekvalifikační zkoušku,
kterou se musí makléř nově prokazovat. Díky tomu bude moci zahájit svoji profesní kariéru na realitním
trhu.
Délka kurzu: 10 dní
Uplatnění: prodejce, makléř, poradce v realitách
Průměrná mzda: cca 25 000 – 50 000 Kč brutto
Stručný obsah:
















Právní požadavky na praxi makléře
Požadavky na tvorbu nabídky
Zásady oslovení klienta a jednání s ním
Kde nemovitosti najít, zdroje, online marketing
Vedení obchodního jednání
Profesionální příprava nemovitostí na prodej
Pravidla inzerátu a editace, práce s realitními servery
Požadavky na práci s poptávkou
Práce s cenovou mapou nemovitostí, posudky a odborným oceňováním
Práce se statistikami cen, orientace na webu
Nejsložitější požadavky certifikace
Principy odhadu hodnoty nemovitých věcí/komerčních a rezidenčních nemovitostí
Stanovení tržní hodnoty nemovitosti
Katastr, vlastnické právo, věcná břemena, zástavní práva, exekuce, základní pojmy
Závěrečná zkouška

Konstruování a práce v AutoCad
Absolvent se naučí pracovat v grafickém prostředí AutoCAD, což je světově nejrozšířenější CAD aplikace
pro strojírenskou 3D konstrukci. Naučí se navrhovat a konstruovat grafické projekty, modelovat prototypy,
nastavit jejich zobrazení na výkrese, pracovat s textem a grafické objekty okótovat a připravit výkresy pro
výrobu či předložení zákazníkovi.
Uplatnění: ve výrobních firmách - zejména strojírenství, automotive, plastikářství, design jako technik,
konstruktér, návrhář, technolog
Délka kurzu: 10 dní
Průměrná mzda: cca 40 000 Kč brutto
Stručný obsah:











Návrhové a prezentační nástroje 3D
Náčrty a vizualizace
Speciální funkce pro analýzu a simulaci
Tvorba virtuálních prototypů
Nástroje aplikace (obslužné příkazy, kreslicí pomůcky)
Úprava objektů, práce s textem, kótování, příprava pro tisk
Tvorba a editace 3D výkresů (kreslicí příkazy, kóty, šrafy, texty)
Modelování v 3D
3D parametrické modelování
Globální a lokální souřadnicový systém

Manažer kvality
Absolvent kurzu získá znalosti nejžádanějších kvalitativních metod zaměřených na kvalitu procesu,
kvalitativní audity podle ISO 9001 a 14001, identifikaci výskytu vad a jejich odstranění, nástroje k
plánování kvality, řízení kvalitativního systému organizace či na nástroje k evidenci, sledování a
vyhodnocování kvality. Po absolvování kurzu bude připraven na výkon pozic ovlivňující řízení kvality či
kvalitativní audit a dále se rozvíjet v jednotlivých kvalitativních metodách.
Uplatnění: ve výrobních firmách a konzultačních a poradenských společnostech na pozice interní auditor,
konzultant kvality, manažer jakosti ve výrobě, projektový manažer, kvalitář, kontrolor kvality, referent
kvality
Délka kurzu: 12 – 15 dní
Průměrná mzda: cca 40 000 – 50 000 Kč brutto
Stručný obsah:














Požadavky norem ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015
Řízení procesů – definice procesů, měření procesů a jejich zlepšování
Tvorba kvalitativní dokumentace a její řízení, příručka kvality, směrnice
VDA 6.3 audit procesu
Plánování kvality APQP
Interní audit EMS - IA EMS
Interní audit ISO/TS 16949
Statistické nástroje sledování kvality
Řízení neshodného produktu
Nástroje řízení kvality (FMEA, Ishikawův diagram, atd.)
Analýza kořenových příčin
Opatření k nápravě, preventivní opatření
Program 5S

Obsluha a programování CNC
Absolvent získá praktické dovednosti v oblasti přípravy nástrojů, upínačů, obsluhy a programování
obráběcích strojů. Díky tomu bude rozumět procesu opracování materiálů pomocí CNC, naučí se pracovat
s nejrozšířenějšími ovládacími programy CNC a využívat možnosti moderních obráběcích strojů. Po
absolvování kurzu bude připraven na výkon operátora a programátora CNC a dále se rozvíjet v široké škále
velmi poptávaných řídících CNC programů.
Uplatnění: obsluha CNC a programátor CNC ve strojírenských a automotive společnostech
Délka kurzu: 10 – 12 dní
Průměrná mzda: operátor cca 35 000 Kč, programátor 40 – 50 000 Kč brutto
Stručný obsah:









upínání a seřizování obráběcích nástrojů
volba nástrojů a jejich řezné podmínky v závislosti na jejich použití
ovládání CNC stroje
pojem ISO kód, základní M-funkce a G-kódy
obráběcí cykly
tvorba obráběcích programů
monitorování jeho činnosti CNC pomocí připojeného počítače PC
optimalizace pohybu CNC stroje

Ovládání PLC řídících systémů na robotech
Absolvent kurzu získá znalosti k naprogramování a ovládání řídicích systémů nejčastěji používaných
robotických zařízení. Naučí se samostatně vytvářet nové programy pro robotizovaná pracoviště,
nastavovat a optimalizovat systémové parametry robotů a provádět základní modifikace programů.
Vzhledem k průmyslové automatizaci a začleňování robotů do výroby se jedná o jednu z nejvíce
poptávaných dovedností.
Uplatnění: seřizovač a programátor ve všech výrobních společnostech využívajících automatické linky
Délka kurzu: 12 dní
Průměrná mzda: cca 40 – 50 000 Kč brutto
Stručný obsah:












Typy nejpoužívanějších řídících systémů
Ovládání řídicího systému
Konfigurace řídící jednotky
Ovládací softwary
Digitální vstupy a výstupy
Ovládání pro manipulaci s materiálem
Binární a digitální operace
Testovací funkce
Komunikace přes MPI
Technické údaje a zvláštnosti
Plně integrovaná automatizace

Vedoucí provozu-mistr
Absolvent rekvalifikačního kurzu získá znalosti k řízení provozu/výroby a bude připraven na výkon funkce
vedoucího jak ve výrobních společnostech, tak ve službách či logistice. Naučí se zvládnout manažerské
dovednosti, efektivní techniky delegování úkolů, vedení podřízených, seznámí se s požadavky na proces
štíhlé výroby, jakosti a statistiky. Díky tomu se bude moci ucházet o vedoucí pozice ve firmách napříč
odvětvími.
Délka kurzu: 12 – 15 dní
Uplatnění: team leader, vedoucí, mistr ve výrobních společnostech všech odvětví, ve službách i v logistice
Průměrná mzda: cca 40 000 – 50 000 Kč brutto
Stručný obsah:











Stanovení pracovních postupů
Moderní řízení provozu a výroby
Nástroje štíhlé výroby
Plánování výroby
Rozvoj v oblasti vedení a delegování lidí ve výrobním procesu
Definování možných rizik (absence zaměstnanců, porucha stroje apod.) a řešení při jejich výskytu
Normy plnění
Definování pracovních povinností podřízených a další personální politika
Kontrola kvality finálního výrobku a odvedené práce
Interaktivní metody zaučování zaměstnanců

Vstřikování plastů
Absolvent kurzu získá znalosti materiálových vlastností plastů a jejich chování při zpracování, problematiku
nástrojů a celý proces jedno a více komponentního vstřikování plastů včetně faktorů ovlivňující kvalitu
výstřiku. Díky kurzu získá absolvent vysoce poptávané znalosti, které bude moci uplatnit ve všech firmách
zabývajících se zpracováním plastů.
Uplatnění: seřizovač, technolog, kontrolor v plastikářském průmyslu

Délka kurzu: 12 dní
Průměrná mzda: cca 35 – 50 000 Kč brutto
Stručný obsah:









Charakteristika plastů, jejich vlastnosti
Přísady a vliv přísad na vlastnosti plastů
Vstřikovací proces a jeho fáze
Komponentní a vícekomponentní vstřikování
Speciální typy vstřikování
Vliv nastavení parametrů na výlisek
Faktory ovlivňující vlastnosti plastových díl
Klasifikace povrchových vad

