EY a JA Czech si vás dovolují pozvat

1. ročník EY Academy
 je určena studentům programu JA Studentská Firma, prosíme o přečtení
podmínek k účasti níže (!)
 nabízí odborné semináře, školení a workshopy na zajímavá témata, které
vedou přední odborníci na dané oblasti
 je zdarma, účastníci si hradí případné náklady na dopravu
 uskuteční se vždy v sídle společnosti Ernst & Young, budova Florentinum,
vchod D, Na Florenci 2116/15, Praha 1
1. EY Academy – 18. 11. 2019 od 9:00 do 13:00h - KLIKNI A REGISTRUJ SE
9:00 - 9:15 - Přivítání, představení EY (někdo z EY), Co je EY Academy?
9:15 - 10:15 - Sociální styly I: Jak komunikovat s jinými typy osobností a jak dávat správně feedback
10:15 - 10:25 - Přestávka
10:25 - 11:00 - Sociální styly II: Jak správně prezentovat klientovi myšlenky, výsledky, zboží, služby aj.
10:45 - 11:30 - Oběd
11:30 - 13:00 - Školení Excellu - Jak se stát nejen tabulkovým profíkem

2. EY Academy – 9. 12. 2019 od 9:00 do 13:00h – KLIKNI A REGISTRUJ SE
9:00 - 9:15 - Přivítání, představení EY (někdo z EY), Co je EY Academy?
9:15 - 10:15 - Odvody, daně a jejich problematika I: Základy pro každého o tom co je vše potřeba
vědět než se začne nejen podnikat - získej přehled a připrav se na život
10:15 - 10:25 - Přestávka
10:25 - 11:00 - Odvody, daně a jejich problematika II: Základy pro každého o tom co je vše potřeba
vědět než se začne nejen podnikat - získej přehled a připrav se na život
10:45 - 11:30 - Oběd
11:30 - 13:00 - Inovace I: Co to je, k čemu to je a jak se v nich orientovat. Zajímavé téma s překvapivým
Obsahem
PODMÍNKY ÚČASTI: Jednoho termínu se mohou zúčastnit pouze 3 studenti z 1 školy (z 1 nebo až 3 JA
Studentských Firem) + pedagog v případě nutnosti doprovodu (nemusí se účastnit). Stejní studenti se
mohou přihlásit na více termínů. Odborná školení jsou určena pro skupinu do 20 osob.

