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V Mostě proběhne 4. interregionální burza
pracovních příležitostí a vzdělávání
Více než tři desítky zaměstnavatelů z Mostecka a okolních regionů,
společně s 15 zahraničními firmami nabídnou zájemcům volná pracovní
místa na už 4. interregionální burze pracovních příležitostí a vzdělávání. Akce
proběhne ve středu 5. 12. 2018 mezi 10.00 – 16.00 hodinou v prostorách
sportovní haly v Mostě. Na její organizaci se spolupodílí Krajská pobočka
Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Mostě a
celoevropská síť EURES.
Návštěvníkům se pod jednou střechou představí vystavovatelé z řad
významných domácích a zahraničních zaměstnavatelů, kteří hledají jak
kvalifikované odborníky, tak i pracovníky bez kvalifikace. Největší poptávka bude
tradičně po technických profesích. Šanci získat stálé zaměstnání tak budou mít
zejména zámečníci, svářeči, elektrikáři, obráběči kovů, klempíři, instalatéři, ale i
řidiči či mistři. Firmy budou hledat také výrobní dělníky, telefonní specialisty,
pracovníky na pozici údržby, úklidu nebo třeba kvalifikované zaměstnance v oblasti
zdravotnictví a pedagogiky.
„V tomto ohledu se osvědčila velmi dobrá a stálá spolupráce
Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Mostě s prezentujícími se zaměstnavateli.
Díky pravidelnému kontaktu se daří získávat v dostatečném časovém
předstihu ucelený přehled o konkrétních volných pracovních místech a
požadavcích zaměstnavatelů a podpořit v maximální možné míře sladění
nabídky a poptávky na trhu práce. A to nejen na Mostecku, ale i v dalších
přilehlých regionech,“ vyzdvihuje ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad
Labem Radim Gabriel.
Burza je určena nejen uchazečům o zaměstnání, ale také těm, kteří z
nejrůznějších důvodů uvažují o změně zaměstnání či o úplné změně profese.
Vítáni jsou rovněž žáci a studenti včetně absolventů, kteří hledají informace o
možnostech budoucího uplatnění. Organizátoři akce mysleli i na klienty vracející
se z výkonu trestu odnětí svobody. I oni dostanou možnost navázat kontakt s
potenciálními zaměstnavateli. Tento krok jim může usnadnit cestu k rychlejšímu
začlenění se na trh práce. Opadnou tak např. obavy z komunikace s firmami po
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opuštění věznice. Snaha řešit nepříznivou situaci v časovém předstihu tak může
vést k získání práce.
Příchozím budou k dispozici také zástupci Úřadu práce ČR. Jeho
specialisté poskytnou zájemcům informace o možnostech vzdělávání formou
studia nebo rekvalifikačních kurzů a představí jim i další nástroje a opatření aktivní
politiky zaměstnanosti. Obracet se na ně mohou též zaměstnavatelé.
„Věříme, že i díky této akci najdou zaměstnavatelé odpovídající
pracovní sílu. Úřad práce ČR jim v tom bude samozřejmě nadále nápomocen
také prostřednictvím motivace uchazečů o zaměstnání, realizace cílených
poradenských programů nebo nástrojů a opatření aktivní politiky
zaměstnanosti. Cílem je obsadit co nejvíce volných pracovních míst
evidovanými uchazeči, případně je vhodně připravit, např. formou
rekvalifikace,“ uzavírá ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Mostě Veronika
Kubalová.
Akce proběhne v rámci projektu EU „Efektivní služby zaměstnanosti“, reg.
č.: CZ.03.1.54/0.0/15_011/0000056. Účast pro zaměstnavatele a vstup pro
návštěvníky jsou zdarma.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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