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Úřad práce ČR

ÚP ČR představí své služby v Českých
Budějovicích

Generální ředitelství
Dobrovského 1278/25
170 00 PRAHA 7

Už po 24. se sjedou do Českých Budějovic zástupci škol, aby
představili zájemcům své studijní obory na největší přehlídce středního
odborného a učňovského školství v ČR s názvem „Vzdělání a řemeslo“. Akce
proběhne ve dnech 7. – 9. 11. 2018 na výstavišti v Českých Budějovicích. Na
místě bude mít stánek i Úřad práce ČR.

Tel.: 950 180 111
Hlavním cílem výstavy je oslovit zejména žáky posledních ročníků
základních škol a jejich rodiče a nabídnout jim atraktivní formou maximální
množství informací, potřebných při rozhodování o budoucí profesi nebo studiu.
„Jde o jeden z nejdůležitějších kroků v životě mladého člověka a je
třeba nebrat výběr povolání na lehkou váhu. Budoucí studenti by měli myslet
na to, jak dobře se po absolvování uplatní, a zda mají pro výkon zvolené
profese také vhodné předpoklady,“ upozorňuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v
Českých Budějovicích Ivan Loukota.
Výstava nabídne expozice téměř stovky škol a učilišť z celé republiky.
Žáci základních škol zde budou moci získat informace o náplni studia, zeptat se
studentů na jejich osobní zkušenost, podívat se, co se středoškoláci během studia
už naučili a získat tak další podklady pro své rozhodování při volbě studia a
přípravě na budoucí povolání. Nedílnou součástí výstavy bude i prezentace firem,
nabízejících studentům uplatnění po ukončení školy.
Specialisté ÚP ČR zase budou připraveni pomoci lidem s orientací ve
vzdělávací nabídce škol, s výběrem vhodného povolání či jim nabídnou
poradenství při hledání práce. Návštěvníkům také představí nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti nebo projekty, které jsou určené konkrétním skupinám uchazečů o
zaměstnání. Lidé se mohou ptát i na podmínky a možnosti rekvalifikací.
Brány výstaviště budou otevřené ve dnech 7. a 8. 11. mezi 9.00 – 17.00
hod. a v pátek 9. 11. pak od 9.00 do 16.00 hod.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR

Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí | +420 724 209 037
katerina.berankova@uradprace.cz | www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr

