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POZVÁNKA NA AKCI - VELETRH PRÁCE – VZDĚLÁVÁNÍ A REKVALIFIKACE 

 

31. 5. 2018, 9 – 16 hod., DK Akord, Ostrava – Zábřeh 

„Na nynějším trhu práce je nedostatek kvalitní pracovní síly, která chybí výrobním podnikům napříč 

celou Českou Republikou. Školy nemají potřebné množství žáků v učňovských oborech, mladší 

generace oddaluje rozhodnutí pro koho pracovat, a firmy hledají kvalitní a pracovité zaměstnance. 

Řešením této krize na trhu práce je sebevzdělávání, postupný rozvoj formou rekvalifikace a propojení 

uchazeče s e zaměstnavatelem.“ říká Michal Hrmel, prokurista personální společnosti ARCER H&M.  

Optimálním místem propojení uchazeče a zaměstnavatele je pořádání vzdělávacího semináře, který 

společnost ARCER H&M  koná 31. 5. 2018 od 9:00 hodin v domě kultury AKORD, Náměstní SNP 1, 

Ostrava Zábřeh. Na těchto seminářích budou postupně řečeny příčiny problematiky trhu práce, 

budou nabídnuty aktuální nabídky práce od regionálních zaměstnavatelů, se zástupci 

Moravskoslezského kraje bude diskutováno na téma řešení této krize a další rozvoj uchazečů o práci 

pod záštitou programu pana hejtmana „ŘEMESLO MÁ RESPEKT“.  

„Rekvalifikací nekvalifikovaných uchazečů dosáhnou firmy rychlejšího náboru kvalitnější pracovní síly 

na současném trhu práce. Firmy si v této době uvědomují nutnost vzdělávat nové a stávající 

zaměstnance pro svůj budoucí rozvoj. Investují nemalé částky do dalšího vzdělávání a snaží se nalákat 

nové uchazeče, kterým nabízí možnost dalšího vzdělání a rekvalifikací. Se zajištěním dalšího 

vzdělávání a následným nalezením uplatnění pomáhá naše personální společnost ARCER H&M.“ říká 

Michal Hrmel. 

Tento seminář je určený pro nekvalifikovaného uchazeče, tak i pro vyškoleného odborníka. 

Výsledkem má být nalezení nové práce v regionu, případně po konzultaci s odborní naší personální 

společnosti možnost rekvalifikace, anebo získat cenné rady při hledání nového pracovního uplatnění. 

Naši odborníci s personální společnosti ARCER H&M, Vám poradí kam a jak směřovat svoje budoucí 

kroky a nabídnou možnost rekvalifikací skrze naší společnost, včetně nalezení nové práce.  

Partnery tohoto veletrhu práce jsou: CROMODORA WHEELS s.r.o., PLAKOR CZECH s.r.o., SIEMENS 

s.r.o., Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj, Úřad práce 

Ostrava, Czechinvest – pobočka Ostrava, Moravskoslezský deník, HIT rádio ORION  

AKCE!!! – nyní nabízíme 20 % slevu za pronájem stánku 

Kontakty na přihlášení: Jan Sláma, business@mezisvymi.cz, GSM: 735 177 458 
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