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V Kopřivnici „má řemeslo zlaté dno“
Celkem 14 profesí v technických oborech se představí na už devátém
ročníku přehlídky s názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Akce proběhne ve dnech
15. a 16. 4. 2015 mezi 9.00 - 16.00 hod. ve sportovní hale v Kopřivnici (ul.
Husova 1302). Na pořádání přehlídky se podílí Kontaktní pracoviště ÚP ČR
v Novém Jičíně a Kopřivnici, VOŠ, SOŠ, SOU Kopřivnice, Střední škola
technická a zemědělská Nový Jičín, město Kopřivnice a zaměstnavatelé
z celého okresu.
Stejně jako v celé republice se i v tomto regionu potýkají
zaměstnavatelé s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků v technických
oborech.
„Prostřednictvím této významné akce se proto snažíme vzbudit zájem
žáků o tyto profese,“ říká ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Novém Jičíně
Zdislav Zima a dodává: „Pokud se mladí lidé rozhodnou takový obor
vystudovat, mají velké šance na získání práce. Zájem firem je o kvalifikované,
technicky vzdělané pracovníky velký a hlavně trvalý.“
Účast na přehlídce přislíbila řada významných zaměstnavatelů z
Novojičínska. Jejich zástupci připravili pro návštěvníky širokou škálu aktivit,
včetně ukázek svých výrobních programů. Příchozí se mimo jiné dozvědí, co
obnáší výkon konkrétní profese nebo co musí zájemce o takovou práci
splňovat.
Přehlídka technických profesí je určena především žákům osmých tříd,
pro které je zabezpečena autobusová doprava ze škol do místa konání akce. Je
ale otevřena i všem, kteří jsou bez práce nebo uvažují o změně zaměstnání,
rodičům žáků, pedagogickým pracovníkům, výchovným poradcům – zkrátka
široké veřejnosti.
Ti, kteří právě hledají zaměstnání, se mohou přímo na místě, u
zástupců firem, seznámit s nabídkou pracovních příležitostí v oblasti
technických a řemeslných oborů. Vstup na akci je zdarma.
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