Prezentacja video
Instrukcja nagrania prezentacji video do programu Work Experience UK
Ze względu na dużą liczbę kandydatów starających się o wyjazd w ramach programu Work Experience UK
postanowiliśmy uatrakcyjnić aplikacje zgłoszeniowe naszych kandydatów poprzez dodanie do nich nagrania
video, które będzie prezentowane potencjalnym pracodawcom.
Takie nagranie świetnie się sprawdza w innych programach w USA oraz Kanadzie, stąd też mamy wielką
nadzieję, że te nagrania będą się cieszyły dużą popularnością również wśród brytyjskich hoteli, a to przełoży
się na szybkość otrzymywania ofert.
Nagranie video na chwilę obecną nie jest obowiązkowe, ale BARDZO PRZYDATNE i ZALECANE
szczególnie tym osobom, które czekają na ofertę już od jakiegoś czasu.
Nagranie video:
● powinno być krótkim przedstawieniem siebie, swojego doświadczenia, oraz tego co możesz
zaoferować danemu hotelowi
● powinno trwać 2-3 minuty
● może być nagrane kamerą video lub kamerką internetową

Jak nagrać video:
●
●
●
●

●

upewnij się, że pomieszczenie w którym nagrywasz prezentację jest odpowiednio oświetlone, a
mikrofon działa poprawnie
odległość od kamery nie powinna być ani za bliska ani za daleka
ubierz się odpowiednio do sytuacji, podobnie jak na rozmowę kwalifikacyjną, upewnij się też, że tło
nagrania jest jednolite i nie zlewasz się z tłem ani nie ma bałaganu za Tobą!
prezentacja powinna być nagrana w j.angielskim oraz powinna odpowiadać na pytania umieszczone
poniżej (jeśli nie jesteś w stanie zapamiętać odpowiedzi na pytania, napisz odpowiedzi na kartce i
podczas mówienia korzystaj z niej)
gotową prezentację umieść na naszym koncie Youtube, na stronie:

http://www.youtube.com/videos
Konto: kangieloffice, hasło: kangieluk
●

tytuł nagrania- imię i nazwisko

Pytania do prezentacji
1. What is your name and where do you live?
2. What is your age?
3. What do you do now, work or study? What is your field of work/study and why?
4. What do you want to become in your professional life?
5. Where did you learn English and for how long?
6. What are your travel experiences abroad?
7. What are your work experiences and what was the most important thing(s) you learned out of it?
8. Why do you want to do this program?
9. What do you think you will get out of this program for your future?
10. Talk about your work ethics and why should the company hire YOU? (on time, like to work in a
team, hard worker, good communicator, positive thinker, problem solver, etc.)

