
Společnost Gra� a, s.r.o. spolu s partnery si Vás dovolují pozvat na 

3. ROČNÍK

VELETRHU PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ 
Klíč k příležitostem®

            22. 1. 2015, 10.00 - 18.00 hod 
        v Kulturním domě Peklo, Pobřežní 10, Plzeň

Cílem veletrhu je dát příležitost k osobnímu setkání zaměstnavatelů a zaměstnanců 
v Plzeňském kraji.  

Veletrh je určen všem, kdo mají zájem získat či změnit zaměstnání.  
Na své si přijdou i zájemci o brigády. 

Zároveň bude veletrh informovat o možnostech profesního vzdělávání dospělých 
v Plzeňském kraji a jeho � nancování.

VSTUP PRO NÁVŠTĚVNÍKY JE ZDARMA v celém rozsahu programu.
Doprovodným programem akce budou přednášky odborníků k tématům práce 
a vzdělávání. 
Po celý den také bude zdarma k dispozici individuální poradenství v oblasti vzdělávání 
a trhu práce, personální testování a image poradna.

V průběhu veletrhu budou také vyhlášeny podniky Plzeňského kraje přátelské rodině. 
Ty nejlepší si odnesou cenu Mamma/Parent friendly, kterou uděluje Gra� a, s.r.o. již 
třetím rokem.

Loňský ročník navštívilo více než 3000 návštěvníků a bezmála 3 desítky 
vystavovatelů. Buďte letos mezi nimi!

Získejte cenné informace v osobním kontaktu se zaměstnavateli! 21
Více informací na: http://praci.najdisi.cz
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Hledáte práci?
Uvažujete o změně zaměstnání?

Chcete mluvit s personalisty osobně?
Chcete znát své šance na trhu práce?

Chcete se dál vzdělávat? 

Pak je veletrh určen právě Vám!



V E L E T R H  P R Á C E  A  V Z D Ě L ÁVÁ N Í
Klíč k příležitostem®

 Termín: 22. ledna 2015, 10:00 – 18:00 h
 Místo konání: KULTURNÍ DŮM Peklo, Pobřežní 10, Plzeň
 

Doprovodný program – přednášky a další aktivity ZDARMA:

Organizace a propagace:   Grafia, s.r.o. 
  tel. 377227701, info@grafia.cz, www.grafia.cz

Změna programu vyhrazena - 
aktuální program na http://praci.najdisi.cz
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Pro všechny účastníky je VSTUP ZDARMA.

PŘEDNÁŠKY (ZDARMA):

10:30 – 11:00 Jak se připravit na pracovní pohovor?
Vše, co byste měli vědět a na co si dát pozor...

11:15 – 11:45 Získejte až 50.000 Kč od státu na své 
vzdělávání! Co pro to musíte udělat?

12:00 – 12:30 SONY DADC prezentace společnosti, 
nabízené pracovní pozice

12:45 – 13:15 Využití internetu pro personální 
marketing Jak pracovat s internetem, aby nám co 
nejlépe sloužil při hledání zaměstnání?

13:30 – 14:00 Jak získat zaměstnání v zahraničí?
Evropské služby zaměstnanosti – Eures

14:15 – 14:45 Získejte až 50.000 Kč od státu 
na své vzdělávání! Co pro to musíte udělat?

15:00 – 15:30 Těšíte se do penze?
Jak se orientovat v současném světě � nancí, 
zejména v penzijní reformě

15:45 – 16:15 Jak se připravit na pracovní pohovor? 
Vše, co byste měli vědět a na co si dát pozor...

16:30 – 17:00 Naučte se prodávat 
sami sebe! Ochutnávka kurzu marketingové myš-
lení pro osobní prezentaci, u pracovního pohovo-
ru nebo před šéfem...

17:15 – 18:00  Máte šanci v zahraniční firmě? 
Ukázky videí a testů z kurzů OPEN DOOR 
(profesní AJ a NJ) 

DALŠÍ AKTIVITY (ZDARMA):

• Individuální poradenství v oblasti 
vzdělávání a trhu práce Vezměte s sebou pracovní 
životopis a nechte si ho zkontrolovat odborníkem!

• Personální testování ZDARMA 
Odneste si protokol s výsledky, který můžete 
přiložit k životopisu zasílanému zaměstnavateli

• Image poradna zaměřená na přípravu na 
pracovní pohovor

• NOVĚ: Jazykové testování 
Domluvíte se ve své profesi anglicky a neměcky? 
Otestujte své znalosti a seznamte se s výukou 
profesního jazyka

• Slosování o ceny každou hodinu

• Vyhlášení cen pro podniky přátelské 
rodině 
Mamma/Parents friendly

• Křest knihy Grafologie v profesním 
směřování
spojený s autogramiádou 
Paedr. Dr. Marie Maškové a možností zakoupit 
knihu s akční slevou


