
 

Mgr. Tomáš Ergens, DiS. 
 

kariérový poradce – lektor – konzultant 
 

Bydliště: Brno 

Telefon: 774 108 471 

E-mail:  tomas.ergens@gmail.com 
 

 

Pracovní zkušenosti 
  

2016 – dosud kariérový poradce, konzultant, lektor 

- individuální konzultace (směřování a rozvoj kariéry, osobní efektivita) 

- kurzy, workshopy, audity, metodické konzultace a workshopy v sociálních službách (kvalita a 

revitalizace sociální služby, individuální plánování, příprava na inspekci kvality, revize metodik 

a pravidel) 

OSVČ 
  

2016 – dosud metodik sociálních služeb 

- metodické konzultace, revize a audity vnitřních pravidel a postupů sociálních služeb 

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO, CHARITA ČR 
  

2015 – dosud lektor 

- příprava, akreditace a lektorování vzdělávacích programů (vedení zaměstnanců, spolupráce 

v týmu, time management, komunikace) 

OSVČ, APSS ČR, MASARYKOVA UNIVERZITA, IMS UTB 
  

2009 – 2017 vedoucí, koordinátor, sociální pracovník, lektor 

- vedoucí programu Práce, vzdělávání, integrace 

- koordinátor projektů v oblasti zaměstnávání, sociální pracovník, kariérový poradce, lektor 

LIGA VOZÍČKÁŘŮ 
  

2015 HR konzultant 

- selekce a testování kandidátů, příprava výběrových řízení 

- akvizice nových klientů a péče o stávající klienty 

BRNĚNSKÁ PERSONALISTIKA 
  

2007 – 2009 koordinátor školení a metodiky, fundraiser 

- zajištění vzdělávacího programu a nastavení metodiky práce poradců pro zaměstnanost 

- facilitace sdílení zkušeností z organizací více krajů ČR, příprava projektů dle aktuálních potřeb 

- asistent lokálního partnerství                                                      Agentura pro sociální začleňování 

DROM, ROMSKÉ STŘEDISKO 

 

Dosažené vzdělání: 
  

2004 – 2010 Sociální pedagogika a poradenství (Mgr.)                                               Masarykova univerzita 
  

2001 – 2004 Sociální práce (DiS.)                                                                             Vyšší odborná škola sociální 
 

mailto:tomas.ergens@gmail.com
http://www.posunse.cz/
http://dchb.charita.cz/
https://www.charita.cz/
http://www.posunse.cz/
http://www.apsscr.cz/
http://www.phil.muni.cz/wupv/
http://www.imsbrno.cz/
http://www.ligavozic.cz/
http://www.bp.cz/
http://www.socialni-zaclenovani.cz/
http://www.drom.cz/
https://www.muni.cz/
http://www.oabrno.cz/vzdelavaci-obory-vos
https://cz.linkedin.com/pub/tomáš-ergens/51/761/7ab


Vybrané absolvované kurzy: 
  

2016 – 2017 Poradce kvality sociálních služeb, CARITAS – VOŠs Olomouc 
  

2015 Hranice ve vztahu s klientem a práce s limity klientů, Proutek, akr. MPSV 
  

2014 Manažerská komunikace, Neverbální komunikace, I.E.S. EDUCATION, akr. MPSV 
  

2014 PR a Marketing, I.E.S. EDUCATION, akr. MPSV 
  

2012 Koučink, Tutor, s.r.o. 
  

2012 Vyjednávání se zaměstnavatelem a jeho motivace, Unie pro podporované zaměstnávání 
  

2012 Sociální práce s klienty s duševním onemocněním, Mgr. O.Ptáček, Mgr. Jiří Šupa, Ph.D 
  

2012 Case management, I.E.S. EDUCATION 
  

2011 Vedení týmu v oblasti sociálních služeb, Modrá linka, akr. MPSV 
  

2011 Time management, NEZISKOVKY.CZ 
  

2010 Efektivní rozhovor, G&I s.r.o., akr. MPSV 
  

2009 Individuální plánování jako nástroj pomoci, Diecézní charita Brno, akr. MPSV 
  

2006 – 2008 Program podpory při zavádění standardů kvality sociálních služeb, Horizonty 
 

Znalosti, dovednosti: 
  

jazyky Angličtina aktivně, Intermediate/Upper-intermediate 

 Němčina pasivně, Basic User 
  

PC MS Windows, MS Office, aplikace Google, práce se zvukem (Cool Edit Pro 2.0 ad.), 

grafikou (Photoshop 7.0 CE, Paint.NET), myšlenkovými mapami, tvorba www stránek 
  

další samostatnost, zodpovědnost, organizační a koncepční schopnosti, dokončování plánů, 

komunikativnost, chuť ke vzdělávání 
  

ŘP aktivní řidič sk. B (od r. 2000) 
 

 


