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Žáci 7. – 9. tříd základních škol, jejich rodiče, kariérní poradci,
pedagogové a široká veřejnost se budou moci seznámit s nabídkou studijních
oborů i pracovních příležitostí. A to v rámci 6. ročníku Veletrhu perspektivy
řemesel 2014, který proběhne dne 23. 10. letošního roku ve Stodu na
Plzeňsku od 9.00 – 17. 00 hodin (Kulturní dům Stod, Nádražní 477). Na jeho
realizaci se spolupodílí i Úřad práce ČR.
Do Stodu se sjede 35 vystavovatelů. Mezi nimi budou jak zástupci škol,
tak zaměstnavatelů z širokého okolí.
Akce nabídne vyčerpávající informace především budoucím učňům a
středoškolským studentům. Zástupci Úřadu práce ČR proberou s dětmi a jejich
rodiči, jak nejlépe vybrat vhodné povolání a jak se zorientovat ve vzdělávací
nabídce škol. A obracet se na ně mohou i zájemci o práci nebo třeba
zaměstnavatelé.
„Dozví se, jaká je aktuální situace na trhu práce, jaké obory hrají
momentálně u zaměstnavatelů prim, jak jim můžeme pomoci například
v rámci rekvalifikací nebo jaké existují nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
a jaké jsou podmínky pro získání různých příspěvků na podporu
zaměstnanosti,“ vyjmenovává ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR pro
Plzeň – jih Anna Kadlec Valentová.
Upevnění vzájemné spolupráce mezi ÚP ČR a zaměstnavateli je jedním
z důvodů, proč se daří také získávat informace o nových pracovních místech do
databáze úřadu. Společná komunikace pozitivně ovlivňuje situaci na trhu práce
v jednotlivých regionech a ÚP ČR ji považuje za velmi důležitou.
„Hlavním plusem monitorovací činnosti je, že se veškeré údaje
dostanou přímo na stůl jednotlivým zaměstnavatelům. Dozví se, co konkrétně
v jejich případě mohou využít. Tedy informace, které obvykle nemají čas
sledovat. Na základě osobního jednání může Úřad práce ČR ušít nabídku
firmě skutečně na míru. A nejde jen o finanční pomoc. ÚP ČR je schopen
nabídnout zaměstnavatelům například součinnost při organizaci a realizaci
výběrového řízení,“ říká generální ředitelka ÚP ČR Marie Bílková.
K 30. 9. 2014 bylo v evidenci Kontaktního pracoviště ÚP ČR pro Plzeňjih celkem 2 030 nezaměstnaných, z toho bylo 165 absolventů škol a
mladistvých. Zaměstnavatelé nabízeli prostřednictvím Úřadu práce ČR v tomto
regionu 378 volných pracovních míst.
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