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ÚP ČR poradí návštěvníkům veletrhu v Jičíně
Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
Tel.: 950 180 111

Celkem 25 vystavovatelů z Jičínska a široká nabídka volných
pracovních míst především ve strojírenství a službách. To vše bude připraveno
pro návštěvníky Regionálního veletrhu pracovních příležitostí v Jičíně
(Masarykovo divadlo, Husova 206). Akce, kterou pořádá společnost MP
OFFICE group s.r.o. ve spolupráci s Úřadem práce ČR (ÚP ČR), proběhne
v pátek 4. 9. 2015 mezi 8.00 – 18.00 hodinou.
Do Jičína se sjede řada významných zaměstnavatelů z celého okresu.
Poptávka bude zejména po profesích ve strojírenství. Firmy budou hledat
například montážní dělníky, nástrojaře, seřizovače, techniky apod.
Své zástupce bude mít na místě také Úřad práce ČR. Poradí
zájemcům, jak a kde mohou efektivně hledat práci. Na toto téma proběhnou i
dvě samostatné přednášky.
Návštěvníci získají také přehled o tom, co v dnešní době
zaměstnavatelé v tomto regionu potřebují a o jaké profese mají především
zájem. V předsálí bude lidem k dispozici samostatný stánek ÚP ČR, kde si
budou moci, za přítomnosti profesionálního fotografa a odborníků z Úřadu
práce ČR, vytvořit životopis a motivační dopis a následně je předat přítomným
zaměstnavatelům.
„Zájemci tak dostanou jedinečnou možnost absolvovat přímo na
místě, bez zbytečného stresu, přijímací pohovor,“ upozorňuje ředitel
Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Jičíně Jiří Rada.
Všem, kteří mají opravdu vážný zájem najít práci, ÚP ČR doporučuje,
aby si s sebou vzali občanský průkaz a eventuálně další doklady o dosaženém
vzdělání či předchozí praxi.
Veletrh je určen nejen nezaměstnaným a všem, kteří chtějí změnit
práci, ale také čerstvým absolventům, stávajícím studentům, žákům a jejich
rodičům, zkrátka široké veřejnosti. Zástupci ÚP ČR jim poradí při výběru
vhodného povolání a také s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Vstup pro
návštěvníky je zdarma.
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