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Zájemci o práci v SRN absolvují
pohovory na ÚP ČR v Brně
Všem, kteří se zajímají o životní podmínky a pracovní příležitosti
v Německu jsou určeny poradenské dny. Akci pořádá síť EURES při Úřadu
práce ČR (ÚP ČR) společně s Bundesagentur für Arbeitv prostorech Krajské
pobočky ÚP ČR v Brně (Polní 37) ve dnech 21. – 22. 10. 2015. Zájemci budou
moci absolvovat také individuální pohovory na různé pracovní pozice
v Německu.
Poradenské dny začnou prezentací o životě a práci v SRN, která
proběhne ve středu 21. 10. od 13.00 hodin. Přednášet budou zástupci
německého úřadu práce Bundesagentur für Arbeit.
„Seminář je určen všem, kteří přemýšlejí o práci v Německu. Dozví se,
jaká je aktuální situace na tamním trhu práce, o jaké profese mají němečtí
zaměstnavatelé zájem, co by měli vědět o pracovním právu nebo třeba
sociálním a zdravotním pojištění,“ upřesňuje EURES poradkyně z Krajské
pobočky ÚP ČR v Brně Lenka Navrátilová.
Následovat budou nábory na různé pracovní pozice. Zástupci
Bundesagentur für Arbeit nabídnou zájemcům celkem 61 volných pracovních
míst např. pro elektrikáře, instalatéry, pečovatele nebo recepční.
Zaměstnavatelé očekávají od budoucích zaměstnanců komunikativní znalost
německého jazyka a pracovní zkušenosti v daném oboru.
„Organizováním akcí tohoto typu se snažíme vyjít vstříc uchazečům,
kteří mají vážný zájem o práci v zahraničí, dostatečnou znalost německého
jazyka a potřebnou kvalifikaci. Zároveň si ale nejsou jisti tím, jak probíhají
pohovory v Německu, či potřebují získat další praktické informace,“ říká ředitel
Krajské pobočky ÚP ČR v Brně Josef Bürger.

Zájemci o individuální pohovory musí zaslat životopis v němčině spolu
s uvedením pozice, na kterou se hlásí, elektronickou poštou brněnským EURES
poradkyním. Kontakt je k dispozici na www.eures.cz/kontakt. Další informace
jsou pak dostupné na www.eures.cz.
Německé úřady práce v současné době nabízí přibližně milion volných
pracovních míst. Zaměstnavatelé hledají především kvalifikované pracovníky
v hotelnictví a gastronomii, sociálních službách, řidiče či mechaniky. V SRN
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pracuje podle evidence Bundesagentur für Arbeit 31 753 českých
zaměstnanců.

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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