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Navštivte poradenské dny
Jaké jsou požadavky zaměstnavatelů v Rakousku, jak funguje tamní
trh práce, co je třeba splnit při nástupu do zaměstnání či jaké jsou životní
podmínky v této zemi. To vše a řadu dalších informací se dozví návštěvníci
dvou poradenských dnů, které organizuje v rámci celoevropské sítě EURES
Krajské pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Akce, kterých se zúčastní i zástupci
partnerských úřadů práce z Rakouska, proběhnou vždy mezi 9.00 – 16.00
hodinou, a to 19. 11. 2014 v prostorách Kontaktního pracoviště (KoP) ÚP ČR
ve Znojmě (nám. Svobody 8) a 24. 11.2014 na KoP ÚP ČR v Břeclavi
(Fintajslova 7).
Rakouské úřady práce nabízí v současné době přibližně 44 000 volných
pracovních míst. Momentálně pracuje v této zemi přes 11 000 občanů České
republiky. Velkou část z nich tvoří tzv. pendleři. Nejčastěji jsou zaměstnaní v
Dolním (4 296) a Horním Rakousku (2 770) a ve Vídni (2 248).
Rakouští zaměstnavatelé mají největší zájem zejména o kvalifikované
pracovníky v gastronomii, prodavače, pečovatele, řidiče nákladní dopravy,
kvalifikované stavební dělníky (tesaře, fasádníky, dlaždiče, instalatéry) a
kvalifikované mechaniky, kovodělníky a zámečníky.
„Jedním ze základních požadavků zaměstnavatelů je znalost
německého jazyka minimálně na komunikativní úrovni. A plusem je také
předchozí praxe v oboru,“ říká Lenka Navrátilová, EURES poradkyně z Krajské
pobočky Úřadu práce ČR v Brně.
Návštěvníci akce se dozví veškeré podrobnosti týkající se pracovních i
životních podmínek v Rakousku, a to v rámci individuálních konzultací, které
proběhnou od 9.00 do 15.00 hod. Ihned poté na ně naváže hodinová
prezentace o životních a pracovních podmínkách v Rakousku.
Z důvodu omezené kapacity je nutné se na individuální pohovory
objednat – ve Znojmě na adrese marie.jagerova@zn.mpsv.cz nebo telefonicky
na čísle 950 176 320, v Břeclavi pak na adrese eures@bm.mpsv.cz, telefonicky
na čísle 950 104 320.
Evropské služby zaměstnanosti EURES operují na území členských států
EU/EHP a Švýcarska. Jedná se o tzv. informační a poradenský systém, který
podporuje pracovní mobilitu na jednotném evropském trhu práce a stimuluje
tak právo každého na volný pohyb pracovních sil. Česká Republika se do
systému EURES zapojila v roce 2004, současně se vstupem do Evropské unie. V
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ČR je EURES plně integrován do veřejných služeb zaměstnanosti. Dne 1. dubna
2011 přešla tato agenda z Ministerstva práce a sociálních věcí na nově vzniklou
instituci Úřad práce ČR. Služby EURES cílí zejména na uchazeče o zaměstnání,
zaměstnavatele a na další partnerské organizace na trhu práce v Evropě. Mezi
hlavní aktivity patří mezinárodní i regionální burzy práce, přeshraniční
informační a poradenské dny, asistence při náborech pro zaměstnavatele a
aktualizace informací o ověřených volných pracovních místech na národním a
evropském portálu EURES.
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