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Chcete pracovat v Německu?
Navštivte přeshraniční burzu práce
Šanci na získání praxe v hotelnictví, gastronomii, instalatérství a
topenářství, kovovýrobě, elektru, pekařství, dopravě, zdravotnictví či
pečovatelství, a jako bonus prohloubení znalosti německého jazyka. To vše a
řadu dalších možností nabídne 14. přeshraniční burza pracovních příležitostí,
kterou organizuje v rámci sítě EURES Krajská pobočka Úřadu práce ČR
v Karlových Varech. Akce proběhne ve středu 10. 6. 2015 mezi 11.00 – 15.00
hodinou v budově Papírny v Chebu na adrese Svatopluka Čecha 1.
Novou práci nabídne zájemcům řada firem z Německa. V rámci
individuálního poradenství a během odborné přednášky, která proběhne od
11.30 hod., se pak návštěvníci burzy mimo jiné dozví také veškeré podrobnosti
týkající se nejen pracovních, ale i životních podmínek v SRN. Vstup na akci je
volný.
„Burza je určená nejen nezaměstnaným, ale také čerstvým
absolventům, stávajícím studentům, zkrátka všem, kteří přemýšlí o změně
zaměstnání nebo chtějí nasbírat pracovní zkušenosti v zahraničí. Aby byli
zájemci co nejvíc připraveni, doporučujeme vzít si s sebou také profesní
životopis v němčině s fotografií a pracovní reference,“ radí zájemcům Radka
Pacáková, EURES poradce z Krajské pobočky ÚP ČR v Karlových Varech.
Evropské služby zaměstnanosti EURES operují na území členských států
EU/EHP a Švýcarska. Tato celoevropská síť podporuje pracovní mobilitu na
jednotném evropském trhu práce a stimuluje tak právo každého občana EU 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 na Úřadu 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 nebo asistence při náborech pro
zaměstnavatele. Více informací na www.eures.cz a www.eures.europa.eu.
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