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ÚP ČR nabídne v Jihlavě rady i pomoc
Ve čtvrtek 22. 9. 2016 proběhne v DKO v Jihlavě (Dům kultury,
Tolstého 1455/2) mezi 9.00 – 16.00 hodinou Veletrh práce. Více než 20 firem
nabídne zájemcům volná místa ve strojírenství, stavebnictví,
v dřevozpracujícím průmyslu, v dopravě, potravinářství, finančnictví či ve
výrobě. Na své si přijdou i ti, kteří chtějí vědět, jak nejlépe získat vysněnou
práci, jak využít služeb Úřadu práce ČR nebo třeba jak se připravit na
přijímací pohovor. Partnerem akce, kterou pořádá agentura MP AGENCY, je
Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Jihlavě.
Veletrh nabídne zájemcům ojedinělou příležitost, jak najít práci u
prověřeného zaměstnavatele. Firmám zase možnost vybrat si spolehlivého
zaměstnance.
Mezi vystavujícími budou významné podniky z celého kraje, které
lidem nabídnou kvalifikované pracovní pozice i místa pro pracovníky bez
požadavku na speciální kvalifikace. Hledat budou například specialisty ve
strojírenství a dalších technických oborech, operátory logistiky, kontrolory
kvality, mechaniky, montážní dělníky, operátory výroby, skladníky, řidiče či
finanční poradce.
Užitečné informace získají všichni, kteří jsou momentálně bez
zaměstnání, chystají se změnit profesi nebo je prostě jen zajímá, co dělat
v případě, že práci ztratí. Zástupci Úřadu práce ČR, kteří budou na místě, poradí
návštěvníkům, jak správně napsat životopis a motivační dopis či jak efektivně
hledat volná pracovní místa.
„Naši specialisté jim také mimo jiné představí nástroje a opatření na
podporu zaměstnanosti, vysvětlí jim, jaká práva a povinnosti mají klienti ÚP
ČR při hledání pracovního uplatnění nebo jaké mají možnosti, pokud se chtějí
rekvalifikovat nebo začít podnikat,“ přibližuje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR
v Jihlavě Šárka Kubátová.
Součástí veletrhu bude bohatý doprovodný program. Návštěvníci se
mohou těšit na přednášky a obrazové prezentace, dozvědí se, jak se vhodně
obléci na pohovor nebo třeba jak jim může pomoc v kariéře znalost cizích
jazyků. Vstup je ZDARMA.
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