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Učeň, středoškolák, vysokoškolák a veletrh pracovních
příležitostí JobFair Ostrava

Jak fungují řemesla, co je třeba umět pro výkon konkrétních oborů
nebo jakou šanci získat práci mají žáci jednotlivých škol. To vše a řadu dalších
zajímavostí z oblasti trhu práce se dozvěděli účastníci dalšího ročníku výstavy
s názvem Učeň, středoškolák, vysokoškolák a veletrhu pracovních příležitostí
JobFair Ostrava ve dnech 6. – 7. 12. 2013. Na obou akcích byli lidem
k dispozici i zástupci Krajské pobočky Úřadu práce ČR (ÚP ČR) v Ostravě.
Výstava je primárně určená žákům devátých tříd základních škol, jejich
rodičům a dalším zájemcům o studium na středních školách. Letos se jí
zúčastnilo přes 80 škol a školských zařízení z celého kraje. Nechyběly ukázky
řemesel, práce studentů, semináře či poradny.
Velký zájem sklidilo ze strany návštěvníků Informační a poradenské
středisko pro volbu a změnu povolání (IPS). „IPS nabízí ucelený přehled
informací např. o síti středních a vysokých škol, studijních a učebních oborů
v regionu a v celé ČR, o podmínkách a průběhu přijímacího řízení, nárocích
a požadavcích na jednotlivá povolání, možnostech uplatnění absolventů
jednotlivých oborů v praxi, situaci na trhu práce a možnostech rekvalifikace,“
vysvětluje ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Ostravě Yvona Jungová.
„Už skoro 20 let poskytuje IPS poradenské služby všem občanům, kteří
chtějí získat kvalifikaci, zvýšit si ji nebo potřebují poradit při změně povolání. Při
tom úzce spolupracuje se základními a středními školami a s ostatními
sociálními partnery. Tak, abychom mohli našim klientům poskytovat co nejlepší
informace a účinnou pomoc“, dodává Naděžda Bučková z Krajské pobočky ÚP
ČR v Ostravě.
Letos se lidé nejčastěji zastavovali u tzv. testu zájmů, který si mohli
provést na instalovaném počítači. Jedná se o počítačový program pro
samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné
vzdělání. Na základě zodpovězení několika otázek program vygeneruje
odpovídající povolání a k nim potřebné vzdělání. V kurzu bylo i poradenství k
volbě střední školy. Účastníci se hodně zajímali o možnosti uplatnění na trhu
práce nebo nabídku volných pracovních míst.
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„Na jednom místě mohli získat komplexní přehled o možnostech studia
na různých typech středních i vysokých škol, seznámit se s novinkami a trendy
ve vzdělávání a na trhu práce,“ vyjmenovává ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v
Ostravě Yvona Jungová a dodává: „Na základě osobního kontaktu měli zájemci
možnost vzájemně porovnat jednotlivé školy či obory, což mohlo významně
přispět při výběru studia.“
Uplatnění absolventů na trhu práce je jednou z klíčových oblastí, na
které se ÚP ČR zaměřuje. Tato skupina uchazečů patří mezi ty, kterým hrozí
dlouhodobá nezaměstnanost. Důvodem bývá nedostatečná praxe, ale také
fakt, že vystudovali obor, o který nemají zaměstnavatelé velký zájem. Není
tedy výjimkou, že mladí lidé často nakonec působí ve zcela jiné profesi. A právě
proto je třeba s nimi (i jejich rodiči) pracovat už v době, kdy se teprve
rozhodují, kterým směrem se vydají. Snažit se o to, aby profesní struktura
absolventů a potřeby trhu práce byly v souladu.
Výstavu Učeň, středoškolák, vysokoškolák letos poprvé rozšířil i veletrh
pracovních příležitostí JobFair Ostrava. Jeho pořadatelé nabídli lidem nejen
pracovní uplatnění, ale ukázali jim i trendy, které v současné době panují
v následném uplatnění na trhu práce. „Jde o jeho první ročník a věřím, že i
začátek tradice“, dodává ředitel veletrhu Jiří Wagner.
Mezi vystavovateli byly například firmy Husiman, Flexl T agency nebo
Smith medical. K dispozici byly i informace o Evropská komisi, AIESEC CZ, nebo
nabídky volných pracovních míst z Úřadu práce ČR. V rámci doprovodného
programu proběhla prezentace společnosti Student agency a EU Careers Kariéra v evropských institucích.
Krajská pobočka ÚP ČR v Ostravě eviduje téměř 86 000
nezaměstnaných, z toho 6 021 absolventů škol a mladistvých a 2 569 volných
pracovních míst. Na jedno takové místo připadá 33,4 uchazečů o zaměstnání.
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