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Kariérové poradenství, informace o možnostech rekvalifikace, ale také
prezentace aktuálně probíhajících projektů. To je výčet oblastí, které
nabídnou návštěvníkům 12. ročníku veletrhu vzdělávání a pracovních
příležitostí EDUCA MYJOB Liberec zástupci Úřadu práce ČR. Největší akce
tohoto druhu v severních Čechách proběhne ve dnech 11. - 13. října 2018 v
liberecké Home Credit Areně.
Během tří dnů se návštěvníkům představí více než 70 vystavovatelů z řad
středních i vysokých škol a také zaměstnavatelů, kteří zájemcům nabídnou
volná pracovní místa, především v automobilovém průmyslu. Žáci 9. tříd
základních škol a jejich rodiče budou mít šanci podrobně se seznámit s
nabídkou středních škol a učilišť nejen z Libereckého kraje, ale i širokého
okolí.
Na místě budou také specialisté Úřadu práce ČR. K jejich stánku mohou
nasměrovat své kroky jak uchazeči o zaměstnání, tak všichni, kteří se zajímají o
možnost pracovního uplatnění, chtějí změnit profesi nebo se třeba chystají přijmout
nové zaměstnance. Zástupci ÚP ČR sdělí příchozím veškeré podrobnosti o
širokém portfoliu služeb, jež Úřad práce ČR nabízí.
„Naši poradci představí zájemcům nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti. Zaměstnavatelé se u nich mohou informovat o možnostech
spolupráce v rámci výběrových řízení nebo poskytnutí příspěvku na
dotovaná pracovní místa. Návštěvníci se od nich také dozvědí, o jaké profese
je zájem, co zaměstnavatelé očekávají od budoucích zaměstnanců, jak jim
může ÚP ČR pomoci ve vstupu nebo návratu na trh práce,“ vyjmenovává
Helena Adamcová, pověřená řízením Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci.
„Nemůžeme opomíjet důležitost této akce také pro naše klienty. Právě
oni zde mohou nalézt příležitost k uplatnění se na trhu práce, a to zejména
díky široké poptávce po pracovní síle. Velmi vítám aktivitu Krajské pobočky
ÚP ČR v Liberci a všech významných sociálních partnerů na trhu práce při
realizaci této již tradiční akce,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina
Sadílková a dodává: „I díky těmto aktivitám Úřad práce ČR ještě více posiluje
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svou roli v centru zaměstnanosti. Obdobné akce totiž nabízejí nejen
jedinečnou příležitost získat kompletní informace na jednom místě, ale
ukazují, především mladým lidem, kteří se rozhodují o své budoucí profesní
kariéře, že pracovat je normální.“
Součástí veletrhu bude i bohatý doprovodný program. V jeho rámci
proběhne, stejně jako v předchozích letech, HR konference, tentokrát na téma
„Buďme HRRR“. Zájemci se také budou moci nechat otestovat, aby zjistili, jaký
jsou studijní typ. Testy provede testovací centrum VYSOKESKOLY.cz. V rámci
veletrhu vystoupí též Mariana Prachařová – herečka, zpěvačka a instagramová
influencerka.
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