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„Břeclavský fortel“ nabídne výběr
studia i práci
Celkem 17 zaměstnavatelů především z Břeclavska se představí na už
4. ročníku akce s názvem „Břeclavský fortel“. Na její organizaci se
spolupodílí Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Břeclavi a Okresní hospodářská
komora Břeclav. Proběhne ve čtvrtek 8. 11. 2018 mezi 8.30 – 17.00 hodinou
v Domě školství v Břeclavi (17. Listopadu 1a). Vstup na akci je zdarma.
„Břeclavský fortel“ je určen především žákům 8. a 9. tříd základních a
středních škol, jejich rodičům, ale i uchazečům o zaměstnání a široké veřejnosti.
Jeho cílem je přitažlivou formou přiblížit příchozím především technické obory a
pomoci jim v rozhodování při výběru toho nejvhodnějšího studijního oboru.
„Letos dostaly pozvánku na akci dvě desítky základních a středních
škol z okresu Břeclav a Hodonín. Informační záběr, pokud jde o množství
mladých lidí, tak bude značný. Prostřednictvím této akce je chceme co
nejpřesněji nasměrovat k výběru toho nejvhodnějšího povolání, aby po
ukončení školy našli v co nejkratší době práci, a zároveň tak podpořit sladění
nabídky a poptávky na pracovním trhu,“ shrnuje ředitel Kontaktního pracoviště
ÚP ČR v Břeclavi Lubomír Marko.
Součástí akce bude i poradenství, které návštěvníkům poskytnou
specialisté Úřadu práce ČR. Příchozím sdělí mimo jiné podrobné informace o
širokém portfoliu nabízených služeb a pomohou jim s orientací ve vzdělávací
nabídce škol. Lidé se od nich dozvědí, o jaké profese je zájem a co
zaměstnavatelé vyžadují od budoucích zaměstnanců.
Své studijní obory představí návštěvníkům i Střední průmyslová škola
Edvarda Beneše, jejíž zástupci představí zájemcům studijní a učňovské obory
v rámci praktických ukázek.
Jak už bylo řečeno, akce je určena nejen studentům, ale i těm, kteří práci
hledají nebo uvažují o její změně. Na své si přijdou v odpoledních hodinách, kdy
proběhne „burza práce“. Budou mít příležitost oslovit na jednom místě vybrané
zaměstnavatele a jednat přímo s personalisty zúčastněných firem.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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