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Praha, 5. října 2016

MPSV na veletrhu Absolvent UK 2016 informovalo zájemce
o možnostech práce v resortu
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve středu nechybělo na veletrhu pracovních
příležitostí Absolvent UK 2016, který se konal v historických prostorách Karolina.
Zájemci se tak mohli dozvědět o tom, jak získat zaměstnání v jednom
z nejvýznamnějších ústředních orgánů.
„Na veletrhu jsme studenty a absolventy informovali o tom, co MPSV jako zaměstnavatel
nabízí a co naopak očekáváme my,“ uvedla ředitelka personálního odboru Radka
Klimešová.
Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy pro oblast sociální politiky, sociálního
pojištění, zaměstnanosti, pracovněprávních vztahů a bezpečnosti práce. Rozsahem
působnosti, počtem zaměstnanců a velikostí rozpočtu patří MPSV mezi nejvýznamnější
ústřední orgány.
„Hledáme zájemce o zaměstnání ale i v dalších oblastech, jako jsou informační technologie,
právo, ekonomika, evropské fondy a další,“ dodala ředitelka Klimešová.
Ministerstvo nabízí zaměstnání v prestižní a stabilní organizaci, možnost dalšího odborného
růstu, platové podmínky podle platných předpisů pro státní zaměstnance a zaměstnanecké
výhody, jako jsou například stravenky, 25 dnů dovolené a pět dnů tzv. sick days.
MPSV ale pamatuje i na studenty, kterým nabízí částečný úvazek, možnost realizace
odborných stáží, případně i vedení bakalářských či diplomových prací z oborů zaměřených
na činnost resortu. Pro další informace kontaktujte personální odbor pres mail:
posta@mpsv.cz. Případným zájemcům (zejména maminkám) o zaměstnání na MPSV
můžeme také nabídnout možnost využití dětských skupin, které fungují v rámci našeho
ministerstva. Bližší informace o dětských skupinách najdete na našem webu či v tiskové
zprávě.
Přehled volných pracovních a služebních míst najdete zde.
Veletrh Absolvent je určen studentům a absolventům Univerzity Karlovy, kteří se chystají na
své budoucí zaměstnání. Klade si za cíl nabídnout širokou škálu pracovních příležitostí na
plný úvazek, ale také krátkodobých brigád či stáží.
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