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O nás
 Nově vzniklá sociální firma SofisOfis, o.p.s (neplést se sociální službou!)

 Sociální podnik = podnik, který nese vlastní ekonomická a podnikatelská 

rizika, využívá běžných nástrojů, operuje na běžném obchodním trhu a 

pracuje s lidmi 

 Základem je opravdové podnikání a vztahy mezi lidmi (členy, společníky, k 

obci, městu, občanům,...)

 Plnění trojího přínosu: sociální, ekonomický, enviromentální 

 Cílem podpora a zaměstnávání osob s OZZ (zaměstnány 3 osoby s OZP)  

 Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR



  

Popis služby

 Nabízená služba Video CV, tj. 2 minutové profesní videovizitky

 Video CV budeme shromažďovat v online databázi na našich internetových 

stránkách www.video-cv.cz (obsáhlá databáze = oslovování zaměstnavatelů)

 Určeno komukoliv bez ohledu na aktuální stav, status (student, pracující, 

nezaměstnaný,...), zdravotní stav, vzdělání, apod.

 Natočení i zařazení do naší online databáze je, prozatím, zcela zdarma

 Pracovníci jsou odborně proškoleni s cílem vykonávat práci na profesionální 

úrovni

http://www.video-cv.cz/


  

Proč 2 minuty?

Protože toto je obvyklá doba, která často u 

pohovoru rozhoduje o prvním dojmu!



  

Proč zvolit Video CV

PRO KLIENTA

   Možnost představit se vizuálně 

   Zdůraznit svou prezentaci, schopnost komunikace, talent a motivaci k    
     nalezení nového pracovního místa on-line

   Není třeba zbytečně objíždět pohovory - ušetření zklamání z opakovaného  
    odmítnutí

PRO ZAMĚSTNAVATELE

Výrazně zkracuje čas vynaložený na pořádání výběrového řízení

Výrazně snižuje náklady na pořádání 1. kola výběrového řízení

Pozvat na pohovor opravdu ty uchazeče, o které mají skutečný zájem

Zaměstnavatel nemusí trávit velké množství času rozhovory s lidmi, kteří 
se na danou pozici se nehodí



  

Druhy CV videoprofilu

1. Základní videoprezentační nahrávka

   Představíte sebe, své dovednosti, přednosti, vzdělání, profesní zaměření,           
     zkušenosti v oboru, poslední zaměstnání, apod.

   Uvedete, co zaměstnavateli nabízíte, silné stránky, apod. 

2. Videoprofil pro pracovní pozici ,,na míru´´

   Otázky na uchazeče od zadavatele budou zkomponovány do dotazníku

   Vytvoří se cílený video-rozhovor

   Možnost otestovat si jazykové, odborné znalosti, apod.



  

Výhody Video CV
PRO ZAMĚSTNAVATELE

1. Ušetří Vám spoustu Vašeho drahocenného času při výběru vhodného     
     uchazeče

2. Ušetří Vám náklady při výběru vhodného uchazeče

3. Video CV můžete shlédnout několikrát na rozdíl od osobního pohovoru,  
     kde vidíte uchazeče jen omezený čas

4. Lépe poznáte, zda se člověk do Vašeho týmu hodí

5. Kromě znalostí a dovedností poznáte i otevřenost a osobnost uchazeče

6. Pomocí neverbální komunikace si můžete udělat jasnější představu o     
     uchazeči

7. Vidíte a máte představu o preferencích a prioritách uchazečů v rámci      
     profese, kterou hledají



  

Jak to vlastně probíhá?

Úplně jednoduše:

 Spojíte se s asistentkou

 Domluvíte si schůzku přes telefon či e-mail

 Obdržíte potřebné informace k natáčení (jak se připravit, co  
 si přinést, jak se obléct, vzorový text i Video CV,...)



  

Kontakty
www.video-cv.cz



  

Kontakty
SofisOfis, o.p.s.

Wurmova 7, Olomouc

Tel.: +420 587 406 126 │ +420 774 730 972

info@video-cv.cz

Mgr. Lenka Procházková – vedoucí sociální firmy

lenka.prochazkova@video-cv.cz

Jitka Šrůtková – asistentka

srutkova@video-cv.cz

http://www.video-cv.cz/


  

TĚŠÍME SE NA VÁS!
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