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V Kutné Hoře se představí téměř tři desítky
zaměstnavatelů
Zástupci celkem 29 zaměstnavatelů z Kutnohorska a okolí, široká
nabídka volných pracovních míst především ve strojírenství, sociálních
službách, odpadovém a lesním hospodářství či nabídka letních brigád pro
studenty. To vše bude připraveno pro návštěvníky Veletrhu pracovních
příležitostí 2016. Akce, na jejíž organizaci se spolupodílí ÚP ČR, Spolek
kutnohorských podnikatelů a Město Kutná Hora, proběhne ve středu 11. 5.
2016 mezi 9.00 – 17.00 hodinou v Kongresovém sále hotelu U Kata
(Štefánikova 92, Kutná Hora).
Do Kutné Hory se sjede řada významných zaměstnavatelů z celého
okresu. Firmy budou hledat například svářeče, brusiče, obráběče, montážní
dělníky elektronických zařízení, technology, ale také odborné pracovníky ve
zdravotnictví nebo v sociálních službách.
Své zástupce bude mít na místě také Úřad práce ČR. „Poradí
zájemcům, jak a kde mohou efektivně hledat práci, představí jim projekty
určené pro konkrétní cílové skupiny nebo přiblíží nástroje a opatření aktivní
politiky zaměstnanosti,“ vyjmenovává ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR
v Kutné Hoře Iva Pospíšilová.
Návštěvníci získají také přehled o tom, co v dnešní době
zaměstnavatelé v tomto regionu potřebují a o jaké profese mají především
zájem.
Na své si přijdou i začínající podnikatelé, kteří se dozví zajímavé
informace od zástupců Středočeského inovačního centra.
Všem, kteří mají opravdu vážný zájem najít práci, ÚP ČR doporučuje,
aby si s sebou vzali občanský průkaz a eventuálně další doklady o dosaženém
vzdělání či předchozí praxi. Veletrh je určen nejen nezaměstnaným a všem,
kteří chtějí změnit práci, ale také čerstvým absolventům, stávajícím studentům,
žákům a jejich rodičům, zkrátka široké veřejnosti. Zástupci ÚP ČR jim poradí při
výběru vhodného povolání a také s orientací ve vzdělávací nabídce škol.
Vstup pro návštěvníky je zdarma.
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