Pojďte podnikat a mějte jistou práci
Uplatnění na trhu práce
Vaše představy o zaměstnání jsou různé. Toužíte po dobré pozici, dostatečně vysokém platu, pružné
pracovní době, vzdělávání a dalších benefitech. Hned ze startu ale narazíte při pohovoru na několik
důvodů, proč alespoň minimum ze svých požadavků nezískáte, natož danou práci.
•
•
•
•
•

Nemáte žádnou praxi.
V tomto oboru jste ještě nepracoval/a, není tedy možné získat plat vyšší než 15.000.
Pružná pracovní doba není možná, neznáme Vás.
Vzdělávání hradíme až osobám, které již nejsou ve zkušební lhůtě.
Počítejte s přesčasy, než se vše naučíte.

Na internetu najdete spoustu článků a studií, které hovoří o špatném uplatnění na trhu práce, jste-li
absolvent. Respektive kvalitních lidí je málo, práce dost, ovšem nechcete-li slevit ze svých nároků a
představ o vysněné práci, pak se právě vy budete pohybovat mezi těmi, kteří ve statistikách čísla o
„neuplatnění“ se na trhu práce zvyšují.

Jak získat místo v perspektivním oboru bez praxe?
Odpověď je jednoduchá – podnikejte v oboru financí. Peníze byly, jsou a stále budou. Lidé budou
stále řešit investování, financování bydlení, zajištění peněz na studia svých dětí nebo svou penzi, krytí
rizik pro případ úrazu, škody na majetku či smrti, peníze se budou točit v našich životech stále. Kdo
jiný by jim tedy měl rozumět než vy sami? Kdo jiný by měl pomáhat ostatním se vyznat na finančních
trhu? Vy!
Začněte podnikat a mějte za zády společnost, která na trhu působí déle než 45 let.

Co získáte?
S čím musíte počítat:
•
•
•
•

Nebudeme Vás držet v kanceláři „od-do“. Pracovní doba je jen na Vás.
Zajistíme Vám veškerá potřebná školení, workshopy, pravidelné konzultace, koučink a
certifikace. Je třeba je absolvovat.
Chcete svůj vlastní tým, povýšit a mít vyšší příjem? Výborně, maximálně Vás podpoříme a
rozhodně Vás nebudeme omezovat. Vaše kariéra závisí jen a jen na Vás.
Klienti se na Vás obrací s žádostí o radu nebo pomoc vyřešit svou finanční situaci. Budete tím,
kdo „rozuzlí“ klientovy trable s hypotékou, investicemi a dalšími. Odměna? Odpovídající
provize a doporučení na další klienty.

Čeho se nemusíte bát:
•
•
•

Nechceme Vás vázat omezující pracovní smlouvou. Jsme podnikatelé, v rámci živnosti máte
tedy ruce volné a jste svým vlastním pánem.
Vaše dosažené vzdělání nebo obor pro nás není důležitý. Stejně tak praxe v oboru.
Celý tým i společnost stojí za Vámi a pomůže Vám, jak jen bude moci. To ostatní je už ale
pouze na Vás.

Teď už stačí jediné… Domluvme si posezení u kávy a vzájemně se poznejme.
Petr Dankovič, tel: 737 913 036, petr.dankovic@ovbmail.cz

