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Zaměstnavatelé nabídnou práci v Přerově aneb
„Hledejte práci tam, kde skutečně je!“
Volná místa ve strojírenství, elektrotechnice, optice, potravinářství,
textilnictví, stavebnictví, dopravě nebo nábytkářském průmyslu nabídnou
zájemcům na Burze práce a vzdělání v Přerově významní zaměstnavatelé
nejen z tohoto okresu, ale celého Olomouckého kraje. Akce proběhne ve
čtvrtek 15. 10. 2015 v areálu přerovského Výstaviště od 9.00 do 17.00 hod. a
odstartuje tak sérii hned tří Burz práce se společným mottem „Hledejte práci
tam, kde skutečně je!“. Na organizaci té první se spolupodílí Úřad práce ČR
(ÚP ČR), Svaz průmyslu a dopravy ČR a Okresní hospodářská komora Přerov.
Burza je určena nejen nezaměstnaným a těm, kteří chtějí změnit práci,
ale také čerstvým absolventům škol, stávajícím studentům, žákům ZŠ a jejich
rodičům, zkrátka široké veřejnosti. Jejím hlavním cílem je probudit a zvýšit
zájem účastníků o profese, které jsou na trhu práce dlouhodobě nedostatkové.
„Mezi vystavovateli budou také střední a vysoké školy z regionu,
o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé největší zájem. Zástupci zařízení
představí veřejnosti své vzdělávací programy,“ upozorňuje ředitelka
Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Přerově Ilona Kapounová.
Všichni, kdo hledají práci, dostanou jedinečnou šanci kontaktovat na
jednom místě a během jediného dne více zaměstnavatelů, případně si
domluvit další jednání s těmi, se kterými najdou společnou řeč. Pro tyto
případy doporučuje ÚP ČR zájemcům o práci, aby si s sebou vzali profesní
životopis s kontaktními údaji a informacemi o získaném vzdělání a praxi.
Na burze nebudou samozřejmě chybět ani zaměstnanci Úřadu práce
ČR. Poradí zájemcům nejen při výběru vhodného povolání či rekvalifikace,
ale také jim pomohou s orientací ve vzdělávací nabídce škol. Návštěvníci získají
přehled o tom, co v dnešní době zaměstnavatelé v tomto regionu potřebují
a o jaké profese mají především zájem.
V rámci Burzy práce a vzdělání proběhne uzavřená akce určená
ředitelům a výchovným poradcům základních škol, a to v podobě otevřené
debaty se zaměstnavateli. Během ní poradci prodiskutují se zástupci firem
problematiku nedostatkových profesí, očekávaný vývoj na trhu práce a další
oblasti, se kterými se během poradenství pro volbu povolání setkávají.
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„Součástí bude také bohatý doprovodný program. Za zmínku stojí
například vědomostní soutěž o ceny, která bude určená žákům a studentům,
doplňuje regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR Richard Koubek.
Nad Burzou práce a vzdělání převzali záštitu hejtman Olomouckého
kraje Jiří Rozbořil, zastupující generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková
a primátor statutárního města Přerova Vladimír Puchalský. Vstup pro
návštěvníky je zdarma.
Na burzu v Přerově naváže v úterý 20. 10. 2015 akce v Olomouci. Sérii
ukončí burza v Šumperku, a to v úterý 3. 11. 2015.
Veškeré informace o burzách (včetně seznamu vystavovatelů) jsou
k dispozici
na
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/burzy_prace,
příp.
www.uradprace.cz a facebook.com/uradprace.cr.
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