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Více než dvě desítky vystavovatelů z řad zaměstnavatelů a široká
nabídka volných pracovních míst. To vše bude připraveno pro návštěvníky
Burzy práce v Benešově (Kulturní dům Karlov, Na Karlově 2064), kterou
spolupořádají tamní kontaktní pracoviště ÚP ČR a Město Benešov v úterý 21.
2. 2017 mezi 9.00 - 16.00 hodinou.
Do Benešova se sjedou zaměstnavatelé z celého okresu a širokého
okolí. Poptávka bude zejména po technických profesích ve strojírenství,
automobilovém průmyslu, dopravě nebo třeba zdravotnictví. Firmy budou
hledat například řidiče, odborný zdravotní personál, pomocný zdravotní
personál, svářeče, zámečníky, elektromontéry, projektanty elektro,
programátory CNC strojů, mechatroniky, strojní zámečníky nebo instalatéry.
Cílem akce je nabídnout nejen těm, kteří jsou bez práce, možnost
získání zaměstnání, ale také pomoci budoucím a stávajícím studentům
středních škol s orientací na trhu práce. V tomto ohledu jim pomohou
specialisté Úřadu práce ČR. Poradí zájemcům s výběrem vhodného povolání a
představí jim nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, například
rekvalifikace.
„Budou připraveni být nejen žákům oporou při výběru vhodného
oboru. Pomohou návštěvníkům zorientovat se ve vzdělávací nabídce škol
nebo jim poskytnou informace o možnosti uplatnění absolventů na trhu
práce,“ vysvětluje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Benešově Kateřina
Novotná.
Účastníci tak získají mimo jiné přehled i o tom, co v dnešní době
zaměstnavatelé v tomto regionu potřebují a o jaké profese mají především
zájem. Navíc budou moci přímo na místě, bez zbytečného stresu, absolvovat
s personalisty zúčastněných firem pracovní pohovor.
„Naší snahou je co nejvíce propojit a podpořit zaměstnávání a
vzdělávání v našem regionu. Počítáme s tím, že v této praxi budeme
pokračovat i v následujících letech,“ doplňuje Kateřina Novotná.
Burza je určená široké veřejnosti. Vstup pro návštěvníky je zdarma. ÚP
ČR doporučuje všem, kteří mají opravdu vážný zájem najít práci, aby si s sebou
vzali občanský průkaz a také životopis, eventuálně další doklady o dosaženém
vzdělání či předchozí praxi.
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