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Burza práce v Karlových Varech sklidila úspěch
Celkem 25 německých vystavovatelů z řad agentur práce,
zaměstnavatelů, úřadů práce, hospodářských a řemeslnických komor
nabízelo práci a možnost vzdělávání devíti stovkám návštěvníků na 12.
přeshraniční burze práce v Karlových Varech. Počet lidí, kteří na akci dorazili,
byl nejvyšší v historii. Na její realizaci se spolupodílela Krajská pobočka ÚP ČR
v Karlových Varech, Úřad práce Annaberg – Buchholz a EURES –TriRegio.
Šanci získat zaměstnání měli především zájemci v oboru hotelnictví,
gastronomii, instalatérství a topenářství, kovovýroby, elektra, pekařství,
dopravy, zdravotnictví, pečovatelství, ale i v dalších odvětvích. Největší zájem
pak měli vystavovatelé z Německa o pracovníky v technických oborech. Burzu
zpestřil „Future truck“ (kamion budoucnosti), kterým propagovala Technická
univerzita v Chemnitz právě tuto oblast formou mnoha exponátů a
experimentů na palubě kamionu. Součástí akce byla i odborná přednáška o
životních a pracovních podmínkách v SRN.
„Jsem rád, že se tato akce stala už tradicí a že její návštěvnost stále
stoupá. Měl jsem možnost hovořit se zástupci německých firem, kteří
pozitivně oceňují zvyšující se úroveň německého jazyka u zájemců o práci
v Německu. Podle našich zjištění se však většinou jedná o lidi, kteří už v SRN
pracovali. Rádi bychom dali šanci i novým zájemcům o práci v této zemi, a
proto jsme se rozhodli podpořit nový projekt zaměřený na výuku odborné
němčiny, jehož prezentace byla součástí burzy,“ říká ředitel Krajské pobočky
ÚP ČR v Karlových Varech Kamil Řezníček.
Jedná se o projekt s názvem „S jazyky za prací v Karlovarském kraji“,
který odstartoval v září letošního roku. Realizuje ho společnost Grafia, s r. o. ve
spolupráci s Krajskou pobočkou ÚP ČR v Karlových Varech. Je určen těm, kteří
jsou v evidenci ÚP ČR nepřetržitě déle než pět měsíců, ale také absolventům
do 25 let věku (bez omezení délky evidence). Jedná se o vůbec první projekt,
který zlepšuje jazykové dovednosti účastníků v intenzívním tříměsíčním kurzu
odborné němčiny, a zvyšuje tak pravděpodobnost, že najdou práci, ve které
uplatní své jazykové znalosti.
„V dnešní době patří jazyková vybavenost mezi nejčastěji poptávané
dovednosti ze strany zaměstnavatelů. Denně se setkáváme s tím, že firmy
hledají nové pracovníky, kteří ovládají minimálně dva cizí jazyky. Bohužel
řada našich klientů ale tento požadavek nesplňuje. Navíc v příhraničních
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oblastech bývala znalost obou jazyků standardní. Současná preference
angličtiny je sice logická, ale v těchto případech nestačí,“ říká generální
ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.
Zároveň proběhlo jednání představitelů ÚP ČR a partnerských úřadů
práce z Německa, jehož cílem bylo projednat a stanovit další možnosti
spolupráce. Aktuálně se jednalo o připravované přeshraniční setkání žáků a
učitelů základních škol, jehož hlavním cílem bude seznámit žáky s možnostmi
vzdělávání v SRN, motivovat je ke zlepšení jejich jazykové úrovně a zvýšit
zájem o technické učební obory.
Konkrétní spolupráci pak projednali zástupci ÚP ČR, krajské
hospodářské komory a středních škol s německými zástupci řemeslnických
komor. A to především v oblasti dalšího vzdělávání v Německu, např. možnost
získání německého výučního listu, příp. certifikátu pro absolventy českých škol.

Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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