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ÚP ČR se představí na veletrhu
EDUCA MYJOB Liberec 2015
Kariérní poradenství, informace o možnostech rekvalifikace, ale také
prezentace aktuálně probíhajících projektů. To je výčet oblastí, které
návštěvníkům devátého ročníku veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí
EDUCA MYJOB Liberec nabídnou zástupci Úřadu práce ČR. Svůj stánek zde
bude mít také síť EURES při ÚP ČR a zástupci příhraničního partnerství EURES
– TriRegio. Veletrh se koná ve dnech 15. - 17. října 2015 v liberecké Home
Credit Areně.
Během tří dnů se návštěvníkům představí desítky středních i vysokých
škol a společností, které nabídnou volná pracovní místa nejen na Liberecku,
ale také v celé ČR a v zahraničí. Ke stánkům ÚP ČR a EURES mohou nasměrovat
své kroky jak uchazeči o zaměstnání, tak i všichni, kteří se zajímají o možnost
pracovního uplatnění, chtějí změnit profesi nebo se třeba chystají přijmout
nové zaměstnance. Jejich zástupci zájemcům přiblíží veškeré podrobnosti o
širokém portfoliu služeb, jež Úřad práce ČR nabízí.
„Lidé se dozvědí, o jaké profese je zájem, co zaměstnavatelé
očekávají od budoucích zaměstnanců, jak jim může ÚP ČR pomoci ve vstupu
nebo návratu na trh práce. Naši specialisté představí zájemcům nástroje
aktivní politiky zaměstnanosti. Zaměstnavatelé se u nich mohou informovat o
možnostech spolupráce v rámci výběrových řízení nebo poskytnutí příspěvku
na dotovaná pracovní místa,“ vyjmenovává zastupující generální ředitelka ÚP
ČR Kateřina Sadílková.
Poradci EURES zase odprezentují návštěvníkům možnosti pracovního
uplatnění v členských státech EU a EHP.
„Zahraniční zaměstnavatelé v současné době nabízí tisíce ověřených
volných pracovních míst ve dvaatřiceti členských státech, ve kterých působí
síť EURES. Největší poptávka je momentálně po kvalifikovaných technicích,
dělnících,
zdravotnickém
personálu,
pečovatelkách,
pracovnících
v gastronomii a hotelnictví,“ upřesňuje národní koordinátor EURES ČR
Miroslav Chytil.
V rámci veletrhu EURES představí také nejnovější evropský projekt
„Tvoje první práce přes EURES“ (Your first EURES job). Je určen především

Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí | +420 724 209 037 |
katerina.berankova@uradprace.cz | www.uradprace.cz | www.eures.cz |
facebook.com/uradprace.cr |
facebook.com/eures.cz

Tisková zpráva

Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 1278/25
170 00 Praha 7
Tel.: 950 180 111

mladým uchazečům do 35 let a malým a středním podnikům. Zájemci se s ním
mohou seznámit ve wifi zóně v přízemí.
„Zaměřuje se na mladé uchazeče, kteří hledají práci nebo pracovní
trénink v jiném členském státě EU, Norsku či na Islandu. Zaměstnavatelům
zase pomáhá najít mladé, kvalifikované a flexibilní pracovníky na evropském
trhu práce,“ popisuje EURES poradkyně z Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci
Veronika Dobiášová.
Už podruhé se v rámci veletrhu uskuteční také HR konference. Ta
letošní má téma “Personální marketing nejen na příkladu spolupráce firem a
škol“. Program, určený především personalistům, zahrnuje přednášky
odborníků, workshopy i debaty s významnými osobnostmi.
Přednášet bude např. Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR
nebo Pavel Hulák z Klubu zaměstnavatelů. Veletrhu se zúčastní i zakladatel
skupiny Lucie Michal Dvořák či matematik, bojovník proti korupci a mecenáš
Karel Janeček. Vstup na veletrh je zdarma. Více informací na
www.educaliberec.cz.

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. Informace o životních podmínkách a o ověřených volných
pracovních místech jsou k dispozici na národním (www.eures.cz) a evropském
portálu EURES (www.eures.europa.eu).

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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