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Burza práce a vzdělání v Olomouci
Dne 9. 12. 2014 se představí v Regionálním centru v Olomouci na dvě
desítky významných zaměstnavatelů z Olomouckého kraje, kteří působí
zejména ve strojírenském a elektrotechnickém odvětví. Setkání se zúčastní
i devět škol, které připravují mladé lidi na práci ve strojírenských, příp.
elektrotechnických profesích. Vycházející žáci základních i středních škol,
stejně jako dospělí, budou mít možnost seznámit se s nabídkou vzdělávání
nebo získat novou práci. Na organizaci akce se spolupodílí i Úřad práce ČR
prostřednictvím své Krajské pobočky v Olomouci.
O uspořádání burzy projevily zájem perspektivní výrobní společnosti
v Olomouckém kraji. V rozvoji tyto zaměstnavatele brzdí zejména nedostatek
kvalifikovaných zaměstnanců – od výrobních dělníků až po konstruktéry. Burza
práce a vzdělávání je další příležitostí, jak oslovit na jednom místě nejen
potenciální zaměstnance, ale i děti, které právě stojí před rozhodnutím, jaké si
vybrat povolání, a jejich rodiče a ukázat jim, že technické profese mají
budoucnost.
„Nedávný impuls od zaměstnavatelů byl natolik silný, že jsme se
rozhodli uspořádat „nultý“ ročník burzy práce v Olomouci v horizontu
několika málo týdnů“ prozrazuje ze zákulisí přípravy této akce Richard
Koubek, oblastní manažer pořádající organizace - Svazu průmyslu
a dopravy ČR. Od samého počátku se na organizaci a propagaci této akce
vydatně podílí i Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje.
Na burze se představí nejen zaměstnavatelé, ale i spolupracující
střední a vysoké školy. Zástupci Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci
pomohou návštěvníkům s orientací ve vzdělávací nabídce škol, žákům pak
poradí s výběrem nejvhodnější profese z hlediska uplatnění na pracovním trhu.
„Jsme připraveni pomoci i uchazečům o zaměstnání, kteří chtějí
změnit profesi. Můžeme jim například nabídnout vhodnou rekvalifikaci, která
by se pro ně stala dobrým startovním bodem v nové pracovní kariéře“
doplňuje ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci Jiří Šabata.
Burzu práce a vzdělání mohou zájemci navštívit v úterý 9. 12. 2014
v Regionálním centru v Olomouci (u hlavního železničního nádraží) v době
od 10 do 18 hodin. Vstup je zdarma.
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