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ÚP ČR poradí v Kolíně s výběrem rekvalifikací
i s hledáním práce v zahraničí
Jaká je aktuální nabídka rekvalifikačních kurzů, jak je možné je
absolvovat nebo jak hledat a získat zaměstnání v zahraničí. To jsou hlavní
oblasti, se kterými návštěvníkům „Týdne vzdělávání dospělých“ v Kolíně
poradí zástupci tamního kontaktního pracoviště a sítě EURES.
Vzhledem k tomu, jak rychle se vyvíjejí technologie a rostou požadavky
zaměstnavatelů na zaměstnance, zdaleka už nestačí jen vědomosti, které
člověk získá ve škole. Jednou z cest, jak zvýšit své šance na trhu práce, je
celoživotní vzdělávání. A právě v tomto ohledu přinese mnoho cenných rad a
informací letošní „Týden vzdělávání dospělých“. Zúčastní se ho i specialisté ÚP
ČR a EURES poradce pro Středočeský kraj.
„Mnoho lidí nemůže v současné době nalézt v ČR zaměstnání v oboru,
který vystudovali nebo v něm mnoho let pracovali. Řešením této situace
může být změna dosavadní kvalifikace nebo uplatnění zkušeností a znalostí
v cizině,“ vysvětluje ředitel Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Kolíně Jan Máslík.
Úřad práce ČR jim může podle něj pomoci mimo jiné prostřednictvím
rekvalifikačních kurzů, které patří mezi nejvýznamnější nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti. Návštěvníci TVD si vyslechnou řadu praktických informací ve
středu 11. 11. 2015, kdy proběhne od 13:30 hodin přednáška s názvem
„Rekvalifikace – cesta k novým možnostem“. Je vhodná i pro zaměstnavatele,
kteří uvažují o změně kvalifikace svých zaměstnanců, případně prohloubení
jejich stávajících dovedností.
Těm, kteří mají zájem o práci v zahraničí, je určeno setkání s EURES
poradcem. Lidé se dozví jak hledat a získat zaměstnání v některé z evropských
zemí. Zaměstnavatelé, jež mají problém najít v ČR vhodné zaměstnance s
odpovídající kvalifikací, si zase mohou vyslechnout přednášku s názvem
„EURES – Vaše práce v zahraničí“, a to v pátek 13. 11. 2015 od 10:00 hodin.
Návštěvníci se také budou moci ve čtvrtek 12. 11. 2015 od 14 hodin
seznámit s novým evropským projektem „Tvoje první práce přes EURES“ (Your
first EURES job). Jde o program zaměřený na mladé uchazeče mezi 18 – 35 lety,
kteří hledají práci nebo pracovní trénink v jiném členském státě EU, Norsku či
Islandu. Zaměstnavatelům zase pomáhá najít mladé, kvalifikované a flexibilní
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pracovníky na evropském trhu práce. Mladí lidé mohou v jeho rámci mimo jiné
požádat o finanční podporu na cestu na pracovní pohovor, přesídlení do jiné
země EU, Norska nebo Islandu, jazykový kurz či náklady na uznání kvalifikace.
Zaměstnavatelé zase mohou žádat o příspěvky na zaškolení těchto pracovníků.
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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).
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