Úřad práce České republiky – generální ředitelství
TISKOVÁ ZPRÁVA – ZMĚNA ŘEDITELE V ČELE KRAJSKÉ POBOČKY ÚŘADU PRÁCE V BRNĚ
BRNO 1. srpna 2012 – Krajská pobočka Úřadu práce v Brně před několika dny zahájila stavbu svého
nového sídla nedaleko tzv. justičního paláce. Podpisem smlouvy se tak naplnila manažerská mise
dosavadního ředitele Ing. Jana Marka, který do čela Krajské pobočky Úřadu práce v Brně nastoupil 1.
října 2010 – nejprve jako pověřený zástupce, krajským ředitelem byl jmenován ministrem Jaromírem
Drábkem 1. 4. 2011.
„Pan ředitel Marek splnil úkoly, které po něm pan ministr požadoval, tedy stabilizovat poměry
v krajské pobočce a dotáhnout ke stavebnímu povolení a zahájení stavby dlouhodobě plánovaný
projekt stavby sídla krajské pobočky v Brně. Proto se na konci července, po splnění všech úkolů,
dohodl s panem ministrem Drábkem na ukončení svého působení v čele krajské pobočky,“ uvedl
generální ředitel Úřadu práce ČR JUDr. Jiří Kubeša. Datum, ke kterému opouští vedení Krajské
pobočky Úřadu práce v Brně je 1. srpna 2012.
Kubeša doplnil, že Jan Marek neodchází ze státních služeb ani z Úřadu práce ČR. „Jan Marek se vrací
na svoje bývalé pracoviště do Vyškova jako ředitel kontaktního pracoviště, kde působil od 1. října
2000 až do 1. října 2010,“ dodal Kubeša.
„Jsem hrdý na to, že jsem dokázal vyřešit všechny problémy, které se na cestě k zahájení stavby
krajské pobočky vyskytly, a podařilo se nám stavbu zahájit. Zároveň jsem přesvědčen o tom, že se mi
podařilo konsolidovat celou situaci v krajské pobočce,“ uvedl Jan Marek. „Zároveň chci zdůraznit, že
neodcházím ze služeb zaměstnanosti a budu dále pokračovat v započaté práci a například i
mezinárodní spolupráci s Rakouskem,“ dodal Marek.
O obsazení postu ředitele Krajské pobočky v Brně rozhodne výsledek výběrového řízení, které by
mělo být vyhlášeno po návratu ministra Jaromíra Drábka z dovolené. Do té doby je řízením krajské
pobočky pověřen dosavadní zástupce Ing. Josef Bürger, který je vedoucím oddělení zaměstnanosti.
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