ŽIVOT NA PRAVÉ STRANĚ
KDE JSOU MOJE PENÍZE

HRAJEME SI NA BURZE
WINSIGNALS

DOTAZNÍK
Tento dotazník si prosím vytiskni, vyplň jej ručně a následně naskenuj
či vyfoť a pošli společně s tvým videem a životopisem.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Jméno:
Datum, čas a místo narození:
Aktuálně žiju (místo):

Telefonní číslo:
Email:
Facebook (URL):

Jak bys popsala své tady a teď v 5 větách – co děláš, jakým způsobem
vyděláváš peníze, jak trávíš své dny, co tě opravdu baví?
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DOVEDNOSTNÍ PROFIL
1. Tvoje zkušenosti s prací v administrativě:
Mám malé zkušenosti, ale mám vzdělání
Mám zkušenosti a praxi
Jsem ostřílená, zařídím cokoliv je potřeba
Jakou rychlostí píšeš na PC (v úhozech za min). Jak hodnotíš svou znalost
a úroveň českého jazyka? Chceš dále něco dodat?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
2. Tvoje zkušenosti s Excelem:
Žádné
Středně pokročilé
Pokročilé
Excel nepoužívám, ale umím pracovat s jiným programem na správu
dat (jakým: ____________________________)
Chceš k tomu něco dodat?
____________________________________________________________
3. Tvoje zkušenosti s Wordem:
Žádné
Středně pokročilé
Pokročilé
Word nepoužívám, ale umím pracovat s jiným programem na správu
dat (jakým: ____________________________)
Chceš k tomu něco dodat?
____________________________________________________________
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4. Tvoje zkušenosti s účetnictvím:
Žádné
Středně pokročilé
Bohaté zkušenosti s praxí
Chceš k tomu něco dodat?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Tvoje zkušenosti s technickými aplikacemi a PC:
Žádné
Jsem začátečník

Mírně pokročilé
Mám bohaté zkušenosti a praxi

Zkus popsat svoje zkušenosti s PC a technickými aplikacemi:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Níže uvedené body nejsou podmínkou pro přijetí do výběrového řízení,
ale jsou výhodou. Snadno se to naučíš.
6. Tvoje zkušenosti s fakturačním systémem (typ aplikace např. FAPI):
Žádné
Jsem začátečník

Mírně pokročilé
Mám bohaté zkušenosti a praxi

Zkus popsat svoje zkušenosti s online fakturačním programem (např. s FAPI,
případně s jiným, jakým: ____________________________):
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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7. Tvoje zkušenosti s aplikací pro email marketing (např. SmartEmailing):
Žádné
Jsem začátečník

Mírně pokročilé
Mám bohaté zkušenosti a praxi

Zkus popsat svoje zkušenosti s aplikací na email marketing (např.
SmartEmailing, případně jinou, jakou: ___________________________):
___________________________________________________________
___________________________________________________________
8. Tvoje zkušenosti s administrátorským rozhraním pro správu webu (např.
s MioWebem, WodrPressem):
Žádné
Jsem začátečník

Mírně pokročilé
Mám bohaté zkušenosti a praxi

Zkus popsat svoje zkušenosti s administrátorským rozhraním pro správu
webu a uveď s jakým: _________________________________________
___________________________________________________________
9. Absolvovala jsi některý z kurzů či projektů ŽNPS či PzP? Pokud ano, kdy?
Život na pravé straně. KDY: ____________________
Kde jsou moje peníze. KDY: ____________________
Hrajeme si na burze. KDY: ____________________
WinSignals. KDY: ____________________
Účast na živé akci Jirky Mazura. KDY: _________________
Plážová přípravka. KDY: ____________________
Podnikání z pláže. KDY: ____________________
Plážová střední. KDY: ____________________
10. Absolvovala jsi nějaké další online kurzy nebo živé akce, které chceš
zmínit?
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OSOBNOSTNÍ PROFIL
Tyto kolonky také nejsou povinné, ale budeme rádi, když nám o sobě
něco napíšeš.
Kdo jsem a čemu v životě věřím v 5 větách:

Čím můžu inspirovat Jirku a jeho klienty v 5 větách J:

Jaké úspěchy jsem ve svém životě prožila za posledních 12 měsíců?
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Co dělám pravidelně pro sebe a pro svou pohodu?

Jak se charakterizuji z hlediska pečlivosti, schopnosti pracovat systematicky.
Organizační schopnosti, komunikace s lidmi? Jiný talent, přednosti?

Jaký je tvůj aktuální rodinný status? (Vdaná, svobodná...) Máš děti? Kolik, jak
se jmenují a kolik jim je let?

Jaká je tvoje oblíbená restaurace, kniha, jídlo, film a země?
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Napiš seznam 10 věcí, které ti dělají radost
Jsou to věci, místa, lidi, zážitky a další... Cokoli tě napadne, co ti přináší do
života radost. Jsme zvědaví na tvé životní radosti.
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6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Co je pro tebe důležité?
Napiš seznam deseti věcí, které když ve svém životě děláš, tvůj život je
ideální. Kdybys tyto věci dělala naplno, cítila by ses naplněně a šťastně.
Například: Můj život je ideální, když mám dostatek času pro sebe. Můj život je
ideální, když cestuji. Apod.
Můj život je ideální, když:
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Co o tobě říkají jiní lidé?
Pro tento úkol si vyber tři lidi, kteří tě dobře znají. Pak se jich zeptej:
1. Jaké jsou tři věci, ve kterých jsem opravdu skvělá?
2. Jaké jsou mé tři slabiny, které by mě mohly omezovat na cestě
k dosahování mých cílů?
MOJE SILNÉ STRÁNKY

MOJE SLABINY
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Tvoje poznámky na závěr, co chceš přidat, nebo na sebe prozradit,
doporučit, zeptat se...

No a klidně datum a podpis...

