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V Brně proběhne Burza práce (nejen) pro
občany Ukrajiny
Volná pracovní místa především ve výrobě a službách nabídne
zájemcům osm zaměstnavatelů z Jihomoravského kraje na Burze práce,
kterou pořádá Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Akce je určená
především občanům Ukrajiny pod dočasnou ochranou, ale i zájemcům o práci
z řad občanů ČR, a proběhne v pondělí 9. 5. 2022 v prostorách ÚP ČR na
adrese Polní 37, Brno mezi 10.00 – 15.00 hodinou. Vstup je pro návštěvníky
zdarma.
Burza práce navazuje na obdobné akce menšího rozsahu, které
v jednotlivých okresech tohoto regionu ÚP ČR opakovaně pořádá už řadu let. Cílem
je pomoci zaměstnavatelům s obsazováním volných pracovních míst a snaha o co
největší sladění nabídky a poptávky na trhu práce.
„Bonusem pro zaměstnavatele je možnost přímého osobního kontaktu
se zájemci o zaměstnání z Ukrajiny. Díky tomu si mohou obě strany snáze
domluvit konkrétní podmínky a probrat požadavky na obsazení pracovních
pozic. Přítomní zaměstnavatelé nabídnou například místa pro montážní
dělníky, uklízeče, operátory skladu nebo třeba dělníky v textilní
výrobě,“ shrnuje zastupující ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Brně Jiří Frolec.
Pozvánku na akci zaslal Úřad práce ČR klientům z řad občanů Ukrajiny
prchajících před válkou, kteří se přihlásili do evidence jako zájemci nebo uchazeči o
zaměstnání. A v rámci dobře nastavené spolupráce s Magistrátem města Brna a
Centrem pro integraci cizinců Jihomoravského kraje byla zajištěna distribuce
pozvánek také do ubytovacích zařízení v Brně.
Pro návštěvníky mají zaměstnavatelé připraveny letáky s nabídkou volných
pracovních míst, včetně uvedených e-mailových a telefonních kontaktů. Materiály
budou k dispozici také v ukrajinském překladu a na místě bude i tlumočník.
Aktuálně je v Jihomoravském kraji zaměstnáno 5 640 občanů Ukrajiny pod
dočasnou ochranou. Ti mají od 21. 3. 2022 volný vstup na český trh práce.
Nejčastěji pracují ve výrobě, v gastronomii, ve službách, ale také v oblasti
informatiky nebo vědy. Zpravidla se jedná o dlouhodobě neobsazená pracovní
místa.
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