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MPSV zve na Profesia Days
Nejen uchazeči o zaměstnání, ale i ti, kteří uvažují o změně pracovního místa, by si
neměli nechat ujít již 6. ročník veletrhu Profesia Days, který ve dnech 12. a 13. října
hostí výstaviště PVA Expo Praha Letňany. Ministerstvo práce a sociálních věcí
převzalo, jako již v minulých letech, nad veletrhem záštitu. Vstup je pro všechny
zdarma.
Návštěvníci veletrhu mají příležitost osobně a v neformálním prostředí oslovit zástupce
zhruba stovky vystavovatelů z nejrůznějších odvětví, kteří nabízejí volná místa. Zájemci
mohou s odborníky konzultovat své životopisy, zúčastnit se praktických workshopů. Také
je připraveno odborné poradenství pro specifické skupiny, jako jsou absolventi, rodiče
nebo lidé s hendikepem.
„Velice vítám aktivity, které mohou přispět k nalezení pracovního uplatnění uchazečů o
zaměstnání i těm, kteří mají zájem svoje dosavadní zaměstnání změnit,“ uvedla
ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Na veletrhu bude zastoupena většina agendy resortu práce a sociálních věcí. MPSV,
které je řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost, financuje řadu projektů,
jejichž cílem je zvýšit zaměstnanost a odstranit bariéry na trhu práce. Zaměstnanci MPSV
nabídnou návštěvníkům informace o možnostech získání dotace z tohoto programu.
Zástupci Úřadu práce ČR představí široké portfolio nabízených služeb. Lidé se dozví, o
jaké profese je aktuálně zájem a co zaměstnavatelé vyžadují od budoucích
zaměstnanců. Zaměstnavatelé se mohou informovat např. o možnostech spolupráce v
rámci výběrových řízení.
Poradenství budou nabízet i zástupci celoevropské sítě EURES, která je plně
integrována na ÚP ČR. Zájemci od nich získají mimo jiné podrobnosti o pracovních a
životních podmínkách v konkrétní zemi. Zaměstnanci České správy sociálního
zabezpečení pak zodpoví veškeré dotazy související s platbami pojistného na sociální
zabezpečení nebo osvětlí, jak je to s pojištěním u OSVČ.
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