Tisková zpráva

Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
Tel.: 950 191 111

Praha, 15. 10. 2014

ÚP ČR poradí návštěvníkům veletrhu
EDUCA MYJOB LIBEREC 2014
Jak správně zvolit studijní obor, jaké jsou možnosti rekvalifikace, jak
správně napsat životopis, motivační dopis nebo jaké projekty realizuje Úřad
práce ČR (ÚP ČR) a jaké jsou možnosti jejich absolvování. To jsou jen některé
z oblastí, ve kterých budou zástupci ÚP ČR připraveni poradit návštěvníkům
veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí Educa Myjob Liberec 2014, na
jehož pořádání se tamní krajská pobočka úřadu už tradičně spolupodílí.
Veletrh se uskuteční ve dnech 16. - 17. 10. na adrese Jeronýmova 570/22,
Liberec.
Ke stánku ÚP ČR mohou nasměrovat své kroky nejen uchazeči o
zaměstnání, ale všichni, kteří se zajímají o možnost pracovního uplatnění, chtějí
změnit profesi nebo se třeba chystají přijmout nové zaměstnance. Zájemci se
dozví veškeré podrobnosti o širokém portfoliu služeb, jež Úřad práce ČR nabízí.
A neposlední řadě mysleli pořadatelé i na ty, kteří právě přemýšlejí o volbě
vhodného studijního oboru. Letos se na veletrh sjedou zástupci 80 středních a
vysokých škol a učilišť nejen z Libereckého kraje, ale také ze sousedních
regionů.
„V těchto dnech budou mít návštěvníci jedinečnou šanci seznámit se
s komplexní nabídkou vzdělávacích oborů v rámci středoškolského studia,
které si budou brzy vybírat žáci 9. tříd. Naši lidé poradí nejen dětem, ale
proberou všechna pro a proti hlavně s jejich rodiči, kteří mohou své potomky
nejvíce ovlivnit,“ upřesňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková
a dodává: „Jde o to, aby vybraný obor nakonec budoucího středoškoláka
nejen bavil, ale také vyhovoval jeho předpokladům a schopnostem. Aby poté,
co školu absolvuje, našel co nejdříve práci v oboru, který vystudoval.“
Na veletrh se chystají zaměstnavatelé z Liberecka i zahraničí. Podle
pořadatelů by mělo být k mání na 30 tisíc pracovních příležitostí. U stánku
Úřadu práce ČR budou zájemcům k dispozici počítače, aby si mohli vyzkoušet
vyhledání volných pracovních míst. V rámci individuálního poradenství pak
budou moci zkonzultovat svůj zpracovaný životopis, případně jej vhodně
upravit. Dozví se i to, jak se chovat při přijímacím pohovoru a celou řadu
dalších praktických věcí. Mimo jiné to, jak velmi důležité je celoživotně se
vzdělávat.

Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí| +420 724 209 037
katerina.berankova@uradprace.cz|www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr

Tisková zpráva

Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Dobrovského 25
170 00 Praha 7
Tel.: 950 191 111

„Je to v dnešní době nezbytnost, která nás provází každodenním
životem. Lidé by si měli uvědomit, že vzdělávání nekončí dnem, kdy opustíme
školní lavice. Je to nikdy nekončící proces, a pokud chce člověk uspět, musí se
snažit držet krok s rostoucími požadavky zaměstnavatelů,“ upozorňuje
ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Liberci Kateřina Sadílková.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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