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Jsme společnost s šestadvacetiletou
praxí na trhu s firemním vzděláváním
a rozvojem. Realizujeme školení,
koučinky, assessment centra a další.

VLASTNÍ PROFI TISKÁRNA

Naše školení absolvovalo více než
sto tisíc účastníků, vytvořili jsme
desítky virtuálních kurzů, natočili
tisíce videí a vydali řadu publikací.

VLASTNÍ STUDIO

Disponujeme vlastní profesionální
tiskárnou s rozsáhlým vybavením
umožňujícím tisknout skripta, plakáty,
knihy nebo i kalendáře.

Vybudovali jsme studio, ze kterého
vysíláme online školení nebo živé
přenosy. Natáčíme také vlastní
vzdělávací videa.

Poskytujeme řešení v oblastech

VZDĚLÁVÁNÍ
školení
virtuální kurzy
cílevědomý koučink
záchranná sieť
vzdělávací programy

MotivP

SURVEY
psychodiagnostika
360 zpětná vazba
assessment centra
development centra
koučink
HR poradenství

EVENTY
Business Brunch
konference
teambuilding

najdi více informací:

MEDIA
MotivP talks
promo videa
tisk

www.motivp.com
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T-MOBILE

STAŇ SE SOUČÁSTÍ TÉ TÝMU
A NAŠICH PROJEKTŮ
CO JE TÉ TÝM?

Děláme moderní nábor.
Vyvíjíme svůj systém, neustále
vylepšujeme proces výběru.

ZÁCHRANNÁ SIEŤ

CO DĚLÁME?

Té tým je aktuálně složený
ze studentů různých oborů
vysokých škol.

Provozujeme krizovou linku pro
celé dm, děláme streamy, točíme
videa týkající se duševního zdraví.

Zdokonalujeme HR procesy
v rámci náboru. Poskytujeme
oporu pro spolupracovníky
dm.

Jsme tým mladých lidí, kteří
dostali v MotivP možnost
objevovat a hlavně rozvíjet
své talenty.

TVORBA

Tvoříme vlastní materiály,
které zde rovnou i tiskneme.
Připravujeme příspěvky na
všechny možné sociální sítě.
Propagujeme naše produkty a
vytváříme viditelnou reklamu.
Píšeme tematické články, ale i
psychodiagnostické zprávy.

Podílíme se na projektech,
které nás baví, dávají nám
smysl a pomáhají nám růst.

Tvoříme příručky na školení,
podpůrné materiály k výběrovým
a rozvojovým akcím, příspěvky na
sociální sítě.

OBCHOD
Hledáme nové efektivní způsoby,
jak zviditelnit a nabídnout své
produkty. Podílíme se na propagaci.

PODPORUJEME SE

UČÍME SE

PSYCHODIAGNOSTIKA

ROSTEME
Get in touch

MotivP

1-800 545 435

60 Midwest street California,USA

zkoukni naši firemní kulturu

Zapojujeme se do psaní
závěrečných zpráv především z
diagnostických testů a 360°
zpětných vazeb.

www.growconsult.com

Té tým...
kdo tvoří Té tým a jací vlastně jsme?
Jsme tým mladých lidí, kteří dostali v MotivP
možnost objevovat a rozvíjet své talenty. Přidej se
k nám i Ty a objev co je v Tobě!

Jac
í

Tvrdohlaví

jsm

když jde o dokončení projektu.

e?

Týmoví
Tvořiví
při každé příležitosti.

držíme při sobě, podporujeme
jeden druhého

Trhlí

s blížícím se koncem týdne čím dál více

Zdravím! Jmenuji se Kamča a jsem třiadvacetiletá studentka, která na MotivP spolupracuje již
čtvrtým rokem. Jelikož mám vystudovanou žurnalistiku, původně jsem metodikům pomáhala s
psaním textů či tvorbou obsahu pro sociální sítě. Postupem času jsem si ale u nás v agentuře
vyzkoušela pozic hned několik. Od moderátorky živých livestreamovaných rozhovorů po
koordinátorku konferencí. Nyní, jakožto členka Té týmu, je mou hlavní náplní práce komunikace s
potenciálními kandidáty T-Mobile a organizace náborových procesů. Ve volném čase mě kromě
klofání do klávesnice baví také sport, cestování, hudba, knihy, filmy… No, prostě všechno možné.
Ahoj, já jsem Adam a jsem čerstvý absolvent psychologie práce na Masarykově Univerzitě. Do
MotivP jsem nastoupil před čtyřmi měsíci, abych si splnil povinnou praxi do školy. Nadchlo mě,
ke kolika činnostem mě hned pustili, a že si vše hned můžu vyzkoušet sám. Nejvíce mě baví
designovat a vést assessment centra, která slouží k výběru nových zaměstnanců pro naše
klienty. MotivP vděčím za velkou důvěru a prostor pro zlepšování sám sebe. Je to firma, kde si
můžete vybrat, co Vás baví a na čem si přejete se podílet, vyzkoušet si dovednosti z mnoha
oborů, vždy pod trpělivým a ochotným vedením. Na nic nejste sami, máte kolem sebe mladý
kolektiv, který má drive a je Vám inspirací.
Ahoj! Volám sa Majka a v tíme náboru som tak trošku nováčikom. Študujem psychológiu a ako
piatačke sa mi už školské obdobie kráti, preto sa viac a viac zameriavam na svoju pracovnú
dráhu. Práca v MotivP je pre mňa skvelou možnosťou vyskúšať si viaceré činnosti. MP má
rozbehnuté samé zaujímavé projekty, no ja mám najradšej práve Téčko. Byť súčasťou
prijímacieho procesu na potenciálnu kariéru snov, alebo prinajmenšom prácu, s ktorou som
spokojný i dobre platený, mi robí radosť. Pomaly sa tiež dostávam k možnostiam vložiť do MP
svoje kreatívne „ja“ (v projektovej tvorbe), čo je pre mňa extrémne dôležitá súčasť práce.
Jmenuji se Viky a studuju psychologii třetím rokem. Součástí MotivP jsem od října, s tím, že se
věnuju především telefonickým předvýběrům a okrajově i digitální propagaci projektů. Na této
práci se mi líbí, že si můžu libovolně určovat, kdy můžu do práce, což je podle mě super pro
studenty, jako jsem já. Je taky moc fajn, že za prací, kterou děláme, jsou vidět výsledky, třeba
co se týče lidí, kteří byli přijati na pracovní pozici. V neposlední řadě jsem moc ráda za náš
kolektiv, na který se vždycky můžu obrátit, když si s něčím nevím rady.
Ahoj, jsem Terka a studuju magisterské studium psychologie. Profesně sice směřuju do klinické
praxe, nicméně mi práce v MotivP poskytuje nejen možnost pracovat v oboru už během studia, ale i
cenné zkušenosti pro budoucí praxi. Díky výběrovým řízením, na kterých se primárně podílím, jsem se
naučila například asertivní komunikaci a vedení rozhovorů. Můžu při nich příležitostně využít i
angličtinu a němčinu. Na MotivP mě nejvíc baví práce v dynamickém týmu a možnost zapojit se do
nejrůznější projektů, okrajově se věnuji třeba tvorbě propagačních a vzdělávacích příspěvků.
Příležitosti, důvěra, osobní růst, přátelé. To všechno ti MotivP nabídne, pokud to ovšem budeš chtít.
V srpnu jsem do MotivP přišla jako stážistka. Za necelého půl roku jsem měla možnost zasáhnout do HR
procesů v oblasti náboru, zúčastnit se development centra jako hodnotitel, napsat si závěrečné
diagnostické zprávy, vytvořit spolu s Adamem design výběrových assessment center a následně je i vést,
upgradovat a standardizovat výběrové metody a spoustu dalších aktivit, ze kterých mé srdce studenta
psychologie plesá radostí. Jsem Helča a aktuálně mám pod svými křídly celý Té tým - tým skvělých lidí,
kteří jdou do každého projektu naplno. A i když se u toho někdy pěkně zapotíme (a zanadáváme si),
věříme, že naše práce má smysl. Každý jsme tak trochu jiný - učíme se od sebe a vždy držíme při sobě!

BÝT LEPŠÍ...

NEBOJÍME SE DĚLAT
VĚCI JINAK

PROČ SE PŘIDAT K NÁM
TADY MŮŽEŠ ZAČÍT
SVOU KARIÉRU
MotivP ti poskytne volnost
v náplni práce. Ano, máme
přidělenou práci. Pokud ale
budeš chtít, vždy si najdeš
svou příležitost.
Máme neotřelé nápady, které
se nebojíme realizovat. Troufáme si jít za cíli, které by
někdo označil jako nereálné.
Učíme se z chyb druhých, ale
i ze svých vlastních. Jdeme si
za svým. Stále hledáme
možnosti zlepšení.

JAK ČASTO BYS
"MUSEL" DO PRÁCE?
Směny si píšeme do (námi
nadesignovaného a vytisklého)
kalendáře týden dopředu,
abychom měli přehled.
Jak často a na jak dlouho tu
jsme? To záleží na každém
z nás. Držíme se totiž hesla:
Není důležité, jak dlouho na
Motivu jsi, je důležité, co tam
po tobě zůstane.
Rozhodnutí je na tobě!

Stále chceme být lepší!

Prahneš po více informacích,
nebo se chceš rovnou přidat?

OZVI SE NÁM

Otevíráme nová
témata
Budujeme love
brand v náboru

Žijeme tématy

Hledáme nové cesty a
řešení, experimentujeme,
testujeme sami sebe

Filip z MotivuP
tel./mobil
email

+420 773 911 999
filip@motivp.com

ať už na Filipa, nebo prostřednictvím
našich sociálních sítí

MotivP
dej1 2o3sobě
CONTACT US AT
- 4 5 - vědět
6 7 • 3 2 8 S A Ifilip@motivp.com
N T C L A I R D R I V E , N E W773
V I L911
L E 999

