Tisková zpráva

Praha, 20. 11. 2017

Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
Tel.: 950 180 111

Burza práce a
Přehlídka středních škol Zlín 2017
Téměř čtyři desítky středních a vyšších odborných škol a 25
zaměstnavatelů ze Zlínska a okolí se představí na „Burze práce a Přehlídce
středních škol Zlín 2017“. Akce, kterou pořádá zdejší krajská pobočka ÚP ČR,
proběhne v úterý 21. 11. 2017 v 14|15 Baťově institutu (Vavrečkova 7040)
mezi 9.00 – 17.00 hodinou. Záštitu převzal člen Rady Zlínského kraje pro
oblast školství Petr Gazdík.
Přehlídka je určena žákům základních škol, jejich rodičům, pedagogům i
široké veřejnosti. Budoucím středoškolákům nabídne příležitost získat
potřebné informace, které jim mohou pomoci při výběru té nejvhodnější
školy a oboru. Ostatní návštěvníci získají mimo jiné přehled o tom, o jaké
profese mají v dnešní době zaměstnavatelé v regionu zájem a jaké vzdělání a
dovednosti od svých zaměstnanců požadují. Příchozí budou mít také možnost
komunikovat s personalisty zúčastněných firem, předat jim svůj životopis a
seznámit se s nabídkou volných pracovních míst.
Zástupci Úřadu práce ČR pomohou zájemcům s orientací ve vzdělávací
nabídce škol, žákům pak s volbou nejvhodnější profese z hlediska uplatnění na
pracovním trhu a zprostředkují práci uchazečům a zájemcům o zaměstnání.
Návštěvníci burzy se mohou těšit i na praktické ukázky práce studentů,
výcviku psů či zajímavé prezentace výrobních firem.
„Cílem přehlídky je umožnit mladým lidem, jejich rodičům, karierním
poradcům a všem ostatním zájemcům získání užitečných a praktických
informací. A to přímo od zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí,“ říká
ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR ve Zlíně Miriam Majdyšová.
Všichni návštěvníci se mohou po vyplnění anketního lístku zúčastnit
slosování o ceny, které bude probíhat každou hodinu až do ukončení akce.
Burza je realizována v rámci projektu Efektivní služby zaměstnanosti,
který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky.
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