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ÚP ČR nabídne na Veletrhu
„Klíč k příležitostem“ rady i pomoc
Ve čtvrtek 22. 1. 2015 proběhne v Kulturním domě Peklo v Plzni mezi
10.00 – 18.00 hodinou veletrh práce a vzdělávání „Klíč k příležitostem“. Je
určen zájemcům o práci v ČR a v zahraničí, ale i zaměstnavatelům, kteří
hledají nové zaměstnance. Své zastoupení budou mít na akci také Úřad práce
ČR (ÚP ČR) a EURES. Jejich reprezentanti budou připraveni poradit
návštěvníkům jak po praktické, tak i teoretické stránce.
Veletrh navazuje na dva předchozí ročníky, které se setkaly s velkým
ohlasem ze strany návštěvníků i vystavovatelů. Akce nabídne zájemcům
ojedinělou příležitost, jak najít práci u prověřeného zaměstnavatele. Firmám
zase možnost vybrat si spolehlivého zaměstnance.
Mezi vystavujícími budou významné podniky Plzeňského kraje, které
lidem nabídnou kvalifikované pracovní pozice i místa pro pracovníky bez
speciální kvalifikace. Oproti minulým ročníkům jsou zastoupeny častěji
společnosti se sídlem mimo Plzeň, což nabízí šanci na novou práci
návštěvníkům z jiných regionů. Užitečné informace získají všichni, kteří jsou
momentálně bez zaměstnání, nebo je prostě jen zajímá, co mají udělat
v případě, že ho ztratí.
„Naši zástupci budou připraveni poradit zájemcům, jak mají
postupovat v případě podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti, vysvětlí
jim, co je nutné splnit pro to, aby je mohl ÚP ČR zavést do evidence nebo
třeba, jaké mají možnosti, pokud se chtějí rekvalifikovat či změnit profesi,“
vypočítává vedoucí referátu zprostředkování a poradenství z Krajské pobočky
ÚP ČR v Plzni Ivana Šatrová.
Zájemci o práci v EU/EHP a Švýcarsku se dozví vše podstatné o
pracovních a životních podmínkách v zahraničí. Vzhledem k dlouhodobé
spolupráci a dobré ekonomické situaci na trhu práce v sousedním Bavorsku se
bude poradenství tentokrát týkat zejména SRN.
Součástí veletrhu bude bohatý doprovodný program. Návštěvníci se
mohou těšit na přednášky, workshopy či testování znalostí a dovedností. Vstup
je ZDARMA. Podrobný program je k dispozici na http://praci.najdisi.cz.
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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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