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Kedvezményes pszichológiai alkalmassági vizsgálat, életvezetési
tanácsadás, stressz helyzetfelmérés Székesfehérváron
Ezúton tájékoztatjuk a vagyonvédelmi szakmában dolgozókat és a kamara tagjait arról, hogy
a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete
együttműködési megállapodást kötött Dr. Plette Richárd okl. munkapszichológus,
munkaegészségügyi szakértő által képviselt Consult-R Humán Erőforrás Tanácsadó Irodával.
Az együttműködés keretében a megyei szervezet, magas színvonalon, elérhető áron, helyben
kínált szolgáltatások nyújtásával segíti a hozzáforduló személyeket, és a szolgáltatásokat
igénybevevőket. A szolgáltatásokat igénybevevő kamarai tagok részére pedig további
kedvezményeket kínál. Az együttműködés keretében lehetőség nyílik arra is, hogy a Kamarát
felkereső vállalati szakemberek szakmai előadásokon tájékoztatást kapjanak egyebek mellett
a különféle kockázatok értékeléséről, kezeléséről. A szolgáltatások az alábbi területekre
terjednek ki:
1. Pszichológiai alkalmassági vizsgálat a fegyvertartók részére, a 22/1991. (XI. 15.)
NM rendelet előírásainak megfelelően. A vizsgálatokon részt vehetnek a fegyvert
munkakörükből eredően tartók, pl. biztonsági őrök, illetve a fegyvert hobbiból tartók, pl.
vadászok, sportlövők, önvédelmi célból fegyvert tartók.
A pszichológiai alkalmassági vizsgálat díja:
kamarai tagoknak - 5.000.- Ft/fő
kamarai tagsággal nem rendelkező személyeknek - 7.200,- Ft/fő
2. Életvezetési tanácsadás (segítség konfliktus helyzetek megoldásában, egészséges
életvitel, stressz- és konfliktuskezelés, családon belüli problémák, szülő-gyermek
konfliktuskezelés).
Az életvezetési tanácsadás díja:

kamarai tagoknak - térítésmentes
kamarai tagsággal nem rendelkező személyeknek - 1.500,- Ft/fő
Stressz helyzetfelmérés (stressz szint műszeres mérése, tanácsadás stressz
helyzetek feloldására).
3.

Stressz helyzetfelmérés ára:

kamarai tagoknak - térítésmentes
kamarai tagsággal nem rendelkező személyeknek - 1.000,- Ft/fő
Munkahelyi stresszel és megelőzéssel kapcsolatos előadások tartása. Az
előadás keretében a hallgatókat megfelelő tanácsokkal, javaslatokkal látják el a
stresszes helyzetek, konfliktusok kezelésére. Például: munkavédelmi szakemberek,
képviselők, HR és gazdasági szakemberek felkészítése az emberi tényező
szerepére a változó gazdasági helyzetben.
4.

A pszichológiai alkalmassági vizsgálat, életmód tanácsadás és stressz-szűrés minden páros
héten, csütörtökön 12-16 óra között az alábbi helyszínen:
SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet székhelye
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 19.
Előzetesen bejelentkezés:
E-mail: fejer@szvmszk.hu vagy consulterbt@gmail.com
Telefon: 22/504-935; 70/3828-320, vagy 30/9215-112
Kérjük a tagjainkat, hogy éljenek a kamara által biztosított újabb szolgáltatással!

