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Na ÚP ČR v Ostravě se zájemci učili němčinu
Desítka vážných zájemců o práci v německy mluvících zemích
z Moravskoslezského kraje dostala možnost zdarma si prohloubit své znalosti
němčiny. Měsíc a půl trvající jazykový kurz pro ně uspořádala evropská síť
EURES při Krajské pobočce Úřadu práce ČR v Ostravě ve spolupráci s Europe
Direct Ostrava.
Od poloviny dubna do konce května letošního roku si účastníci kurzu,
který vedl zkušený lektor s pracovní praxí v Německu, osvěžili nejen stávající
znalosti, ale hlavně si během dvanácti lekcí osvojili nová slovíčka a fráze
z oblasti pracovního trhu. Dostali i možnost zúčastnit se individuálního
pohovoru v německém jazyce. Hlavním kritériem pro výběr účastníků kurzu byl
vážný zájem o práci v německy mluvících zemích, který uchazeči projevili
v posledních měsících.
V prvních hodinách výuky se naučili jak správně napsat životopis a
motivační dopis. Tak aby jejich forma odpovídala nejčastějším požadavkům
německých zaměstnavatelů.
„Vytvořit si dobrý životopis v jazyce cílové země je velmi důležité.
V praxi jde o nejčastější překážku při hledání zaměstnání v zahraničí.
Uchazeči často neví, co do něj napsat nebo jakou terminologii použít. Od
klientů slýchávám, že nemají nikoho, kdo by jim pomohl sepsat životopis a
opravit chyby. A právě to byl impuls, který nás v Ostravě přivedl na nápad
uspořádat kurzy německého jazyka se zaměřením na práci a pracovní trh,“
vysvětluje EURES poradkyně z Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Mirka
Matochová.
Náplní dalších lekcí pak byla praktická konverzační témata, se kterými
se potýká každý, kdo odjíždí pracovat do zahraničí. Ať už jde o jednání na
úřadech, registraci u zdravotní pojišťovny, návštěvu u lékaře a vyřízení formalit
souvisejících s nemocenskou či hledání ubytování.
Při závěrečných hodinách měli uchazeči možnost procházet s lektorem
konkrétní pracovní nabídky a případně na ně reagovat. Vyzkoušet si mohli také
pohovor v němčině se zástupcem německého úřadu práce.
„V průběhu kurzu jsme uspořádali společně s kolegou ze sítě EURES
z Annaberg-Buchholzu individuální pohovory pro zájemce o práci v Německu,
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což byla výborná příležitost použít v praxi všechny nabyté poznatky,“
doplňuje Mirka Matochová.
Podle účastníků byl kurz velmi přínosný - podařilo se jim odbourat
prvotní zábrany, mají větší kuráž oslovit zaměstnavatele a odjet tak za prací do
zahraničí. To potvrzuje i Jana Kubánková z Frýdlantu nad Orlicí:
„Kurz považuji za velmi užitečný. Byla jsem spokojená s jeho
průběhem i náplní. Především jsem ocenila to, že nešlo o jen o rozebírání
mluvnice, ale rovnou jsme mluvili německy na dané téma. Výhodou byl i malý
počet účastníků. Na základě absolvování kurzu jsem už sama oslovila několik
zaměstnavatelů v SRN.“
Financování kurzu zajistilo Europe Direct Ostrava, středisko Evropské
komise při hostitelské organizaci Ostravský informační servis s.r.o. a podílelo
se i na samotné organizaci.

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. O volných pracovních místech, stejně jako životních a
pracovních podmínkách v jednotlivých zemích, se zájemci mohou dočíst na
webových
stránkách
evropského
portálu
pracovní
mobility
www.eures.europa.eu a českém portálu EURES www.eures.cz.
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