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Celkem 21 zaměstnavatelů se sjelo do hotelu Clarion v Ústí nad
Labem, aby nabídli více než šesti stovkám zájemců práci v saském příhraničí i
celém Německu, Švýcarsku a Nizozemí. Lidé mohli vybírat z oborů jako je
strojírenství, zdravotnictví, hotelnictví či gastronomie nebo z nabídek práce
na výletních lodích. U jednotlivých stánků se dozvídali nejen informace o
pracovním trhu v konkrétní zemi, ale také o tamních životních podmínkách.
Součástí burzy byly dvě přednášky zaměřené na praktické informace
týkající se života a práce v těchto zemích a v obou případech přednáškový sál
doslova praskal ve švech.
„Firmy si pochvalovaly především výrazné zlepšení jazykových
znalostí uchazečů, kteří přišli na akci s konkrétními představami a dokázali
vést rozhovory s potenciálními zaměstnavateli. Na druhou stranu ale
postrádaly větší počet studentů odborných škol,“ hodnotí výsledek
mezinárodní burzy práce jedna z pořadatelek a EURES poradkyně z Krajské
pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem Leona Bláhová.
Uchazeči měli největší zájem o volná pracovní místa v technických
oborech, hotelnictví a gastronomii. Naopak práce ve zdravotnictví se setkala se
znatelně nižším ohlasem. Důvodem je, i přes značné zlepšení, ještě stále
nedostačující znalost německého jazyka na požadované úrovni.
Vzhledem k tomu, že v současné době stále probíhají přijímací
pohovory, není možné uvést konkrétní počet lidí, kteří už díky akci, získali práci
v zahraničí.
Evropské služby zaměstnanosti EURES operují na území členských států
EU/EHP a Švýcarska. Jedná se o tzv. informační a poradenský systém, který
podporuje pracovní mobilitu na jednotném evropském trhu práce a stimuluje
tak právo každého na volný pohyb pracovních sil. Česká Republika se do
systému EURES zapojila v roce 2004, současně se vstupem do Evropské unie. V
ČR je EURES plně integrován do veřejných služeb zaměstnanosti. Dne 1. dubna
2011 přešla tato agenda z Ministerstva práce a sociálních věcí na nově vzniklou
instituci Úřad práce ČR. Služby EURES cílí zejména na uchazeče o zaměstnání,
zaměstnavatele a na další partnerské organizace na trhu práce v Evropě. Mezi
hlavní aktivity patří mezinárodní i regionální burzy práce, přeshraniční
informační a poradenské dny, asistence při náborech pro zaměstnavatele a
aktualizace informací o ověřených volných pracovních místech na národním a
evropském portálu EURES.
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