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Zaměstnavatelé nabídnou práci v Olomouckém kraji
aneb „Hledejte práci tam, kde skutečně je!“
Volná místa ve strojírenství, elektrotechnice, optice, potravinářství,
stavebnictví, dopravě, zdravotnictví i obchodní sféře nabídnou zájemcům
na Burze práce a vzdělání v Olomouci významní zaměstnavatelé nejen
z tohoto okresu, ale celého Olomouckého kraje. Akce proběhne v úterý
20. října 2015 v areálu Výstaviště Flora (pavilon A) od 9.00 do 17.00 hod.
Na její organizaci se spolupodílí Úřad práce ČR (ÚP ČR), Svaz průmyslu
a dopravy ČR a Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje.
Jde o druhou ze tří Burz práce se společným mottem „Hledejte práci
tam, kde skutečně je!“ 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. Vstup pro návštěvníky je zdarma.
„Na burze se bude prezentovat více než čtyřicet perspektivních
zaměstnavatelů z Olomouckého kraje, kteří už teď mohou nabídnout stovky
volných pracovních míst. A nebudou chybět ani desítky středních a vysokých
škol, jež představí své vzdělávací programy“ shrnuje ředitel Krajské pobočky
ÚP ČR v Olomouci Jiří Šabata.
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 bude mít své zastoupení také Úřad práce ČR. Jeho
specialisté 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 olomouckém regionu potřebují a o jaké profese mají především zájem.
Burza cílí i na sladění nabídky a poptávky na trhu práce. V jejím rámci
proběhne neveřejná 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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Tyto informace nezůstanou utajeny ani ostatním návštěvníkům. Získají
je u stánků vystavovatelů, na přednáškách o situaci na trhu práce i během
krátkých vystoupení jednotlivých zaměstnavatelů.
Organizátoři připravují i různé zajímavosti a zábavné doprovodné akce.
„Podařilo se nám mimo jiné získat interaktivní exponáty a hlavolamy z muzea
Pevnost poznání v Olomouci. Návštěvníkům také umožníme nahlédnout
pod pokličku vědeckého bádání za účasti pracovníků vědeckých center
Univerzity Palackého nebo si budou moci vyzkoušet svůj postřeh na laserové
střelnici,“ uvádí ředitelka Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje
Jitka Janečková Moťková.
„Některé střední školy se pochlubí výrobky svých studentů – k vidění
budou např. model kolejiště, funkční motocykl nebo bugina“ doplňuje
regionální manažer Svazu průmyslu a dopravy ČR Richard Koubek.
Na burzu v Olomouci naváže akce 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.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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