Integrovaný portál MPSV
Webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí sdružující informace z oblasti sociální politiky a zaměstnanosti.
www.portal.mpsv.cz

Hlavní stránky Úřadu práce ČR a jeho pracovišť
www.uradprace.cz – informace pro občany a zaměstnavatele
o zaměstnanosti – zprostředkování, volná místa, podpora v nezaměstnanosti, poradenské činnosti, rekvalifikace, projekty a další

Call centrum služeb zaměstnanosti
Informace z oblasti poradenství a zprostředkování zaměstnání, speciálního poradenství, evidence a podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci a další.
kontaktni.centrum@mpsv.cz
callcentrum@mpsv.cz
Provozní doba: po–pá od 8 do 20 hod.
Tel.: +420 844 844 803. Hovory jsou zpoplatněny.

Užitečné odkazy
pro uchazeče
o zaměstnání

Další odkazy na portálu MPSV: „Brána do internetu“

fdv.mpsv.cz
www.portal.mpsv.cz/eures – vše o práci v Evropské unii

Kontakty

www.europass.cz – Europass – Evropský pas dovedností je
online přístupná složka, do které si uložíte dokumenty, jako např.
kopie certifikátů, doklad o složení státní zkoušky apod.
Europass-životopis (E-CV) je základním dokumentem Europassu.
Vyplňuje si jej každý občan sám v libovolném jazyce zemí EU.

Solvit – řešení problémů s Vašimi právy v EU

ÚŘAD PRÁCE ČR

www.ec.europa.eu/solvit/

PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ
I ZAMĚSTNAVATELE

www.portal.mpsv.cz/soc – státní sociální podpora, dávky pro
osoby zdravotně postižené, hmotná nouze, sociální služby

www.uradprace.cz
Tento leták vznikl v rámci projektu
„Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR“,
reg. č. projektu: CZ.1.04/2.2.00/11.00019.
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Informace pro občany
portal.gov.cz/portal/obcan/

Životopis a nabídky práce
www.europass.cz – zpracování životopisu v evropském standardu
www.monster.cz – návody k zpracování životopisu a motivačního
dopisu, rady k pohovoru a volná pracovní místa
www.profesia.cz – životopis, pohovor, výpověď mzdy, benefity,
kariéra
www.hledampraci.cz – volná místa, vzory životopisů pro různá
povolání, pracovní místa
www.dobraprace.cz – volná místa, životopis

Česká správa sociálního zabezpečení
www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ – důchodové pojištění,
žádost o výpis dob pojištění z evidence ČSSZ

www.prace.cz – práce pro osoby zdravotně postižené, brigády,
volná místa, životopis
www.jobs.cz – nabídky práce

Kariérové poradenství
Inspektorát bezpečnosti práce
www.suip.cz – Kontakty a informace z oblasti pracovně-právních
vztahů a bezpečnosti práce

Exekuce
www.ekcr.cz – Exekutorská komora, informace k postupu při exekuci, nezabavitelná částka atd.
www.ceecr.cz – Centrální evidence exekucí – zpoplatněno

Poradenství pro začínající podnikatele
www.podnikatelskyweb.cz – podnikání, návod na zpracování podnikatelského záměru
www.neflakamse.cz – chci podnikat, chci dobrou práci, chci se
vzdělávat

www.podpora.narodnikvalifikace.cz – informace o profesních
kvalifikacích, schválených a uplatnitelných na pracovním trhu v ČR
www.narodnikvalifikace.cz – celostátně uznávané profesní kvalifikace v ČR. Získejte osvědčení o tom, co opravdu umíte, prostřednictvím Národní soustavy kvalifikací.

nahlizenidokn.cuzk.cz – Katastr nemovitostí

www.atlasskolstvi.cz – vyhledávání škol
www.jakyobor.cz/ – obory studia na střední škole
www.vysokoskolak.cz – informace o VŠ
www.kampomaturite.cz – maturita, výběr VŠ, o školství
www.vysokeskoly.cz – jak na VŠ, katalog škol, studijní obory

Kurzy a rekvalifikace
www.eu-dat.cz – doplnění, rozšíření kvalifikace, rekvalifikace,
kurzy, semináře, rekvalifikace akreditovaných středisek
www.vzdelavaniaprace.cz – volná místa, kurzy a rekvalifikace
www.infoabsolvent.cz – profitest, výběr oboru a povolání, uplatnění absolventů, obrázkový výběr povolání
www.studentin.cz – VŠ, brigády, práce

www.nuv.cz – Národní ústav pro vzdělávání

Online aplikace kariérové orientace
www.istp.cz – výběr povolání, popis profese, databáze vzdělávání, rozcestník
www.orienteexpress.cz – informace o studijní a profesní orientaci, dovednostech, schopnostech, hledání práce, podnikání, životopisy, pomocné tabulky a sebereflexní cvičení

www.mamenato.cz – otestujte své kompetence

isir.justice.cz – Insolvenční rejstřík

www.edu.cz – rozcestník resortu školství

www.nsp.cz – Národní soustava povolání (NSP), reálná situace
na národním trhu práce

www.penize.cz/podnikani – jak začít podnikat

www.rzp.cz – Živnostenské podnikání, rejstřík

Informace o vzdělávací nabídce škol

www.univcz.cz – nabídka dalšího vzdělávání, uznávání vzdělávání

www.gwo.cz – Průvodce světem povolání – dotazník zájmů, dotazník dovedností, charakter pracovních činností, příbuzná povolání

www.or.justice.cz/ias/ui/rejstrik – Obchodní rejstřík

www.budoucnostprofesi.cz – současná situace a budoucnost
profesí na trhu práce

www.vzdelavaniaprace.cz – svět práce a vzdělávání

www.ipodnikatel.cz – portál pro začínající podnikatele

www.podnikanivkostce.cz – testy předpokladu k podnikání

www.vychova-vzdelavani.cz – profesní orientace, volba povolání

Informace ke kariérovému poradenství
www.infoabsolvent.cz – kam na školu, uplatnění absolventů škol
na trhu práce
www.jdipracovat.cz – praktické rady k orientaci na pracovním trhu
pro čerstvé absolventy

Stáže a trainee pozice,
dobrovolnictví, au-pair
www.nastaz.cz – profesní zkušenost s firmami z celého světa
www.tvojekariera.cz – pravidelný přehled stáží a trainee pozic
na email
www.staze.cz – brigády, stáže, studium v zahraničí
www.stazepromlade.cz – získání praktických znalostí z oboru
www.mladezvakci.cz/uvod – dobrovolnictví
www.nazkusenou.cz – studium a práce v zahraničí, dobrovolnictví, au-pair
www.studentagency.cz – jazykové a studijní pobyty, pracovní
a au-pair pobyty
www.dobrovolnik.cz – příležitosti, příběhy

