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ÚP ČR pomůže ve Vyškově s výběrem povolání
a představí „Živou knihovnu povolání“
Celkem 38 zástupců středních škol a učilišť se představí ve čtvrtek 19.
10. 2017 na už 21. ročníku tradičního Veletrhu vzdělávání a pracovních
příležitostí. Akci, kterou spolupořádá Kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR ve
Vyškově, se uskuteční v prostorách Integrované střední školy ve Slavkově u
Brna mezi 9.30 – 17.00 hodinou.
Veletrh je určen žákům osmých a devátých tříd, jejich rodičům,
výchovným poradcům a všem, kteří zvažují změnu profese nebo hledají práci.
Školy z Vyškovska i širokého okolí seznámí návštěvníky nejen s tím, co se u nich
mohou studenti naučit, ale sdělí jim také řadu dalších informací týkajících se
například možností internátního bydlení, typů nebo formy studia. Aby
informace byly kompletní, společně se školami se představí návštěvníkům i
zaměstnavatelé, jejichž budoucí zaměstnanci navštěvují už zmíněná vzdělávací
zařízení.
„Vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé na Vyškovsku mají dlouhodobě
zájem o technicky vzdělané zaměstnance, zvolili jsme záměrně místo konání
letošního ročníku na jedné ze škol, která připravuje žáky právě v tolik
žádaném oboru,“ vysvětluje zastupující ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR
ve Vyškově Jarmila Jelínková.
S tím, jak vybrat nejvhodnější obor, poradí příchozím zástupci Úřadu
práce ČR. Zájemcům sdělí mimo jiné také aktuální informace o trhu práce. A
všichni, kteří uvažují o změně či doplnění stávajícího vzdělání se mohou ptát i
na možnosti rekvalifikace.
V rámci unikátní „Živé knihovny povolání“ se představí deset velmi
žádaných profesí – například operátor CNC strojů, technolog/technoložka,
lakýrník, konstruktér, fyzioterapeut, zdravotnický asistent, voják z povolání,
cukrář/ka, montážní dělník a sklenář. Lidé si tak budou moci přímo na místě
ověřit, o čem dané povolání vlastně je a co je třeba pro jeho výkon znát a
umět.
Ke konci září nabízeli zaměstnavatelé na Vyškovsku prostřednictvím
Úřadu práce ČR 1 160 volných pracovních míst. Dlouhodobě hledají pracovníky
v řemeslných a technicky zaměřených oborech. Právě proto je místem konání
letošního ročníku jedna ze škol, které připravují své studenty na výkon nejvíce
žádaných profesí. Návštěvníci si budou moci prohlédnout také výukové
prostory ISŠ a odborné zázemí, ve kterém probíhá výuka. Vstup pro
návštěvníky i poradenské služby jsou zdarma.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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