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Výstavisko Agrokomplex v Nitre

Vo¾né pracovné miesta slovenských a zahranièných zamestnávate¾ov
 priamo na podujatí môete odovzda ivotopis a dohodnú si termín prijímacieho
pohovoru.
Bezplatné testovanie vaich schopností, zruèností a predpokladov pre výkon
povolania:  Overte si úroveò vaich jazykových zruèností slovom i písmom,
napr. v anglickom alebo nemeckom jazyku
 Zistite, ako ovládate základné programy v PC
 Odborníci zistia vae predpoklady pre výkon povolania a poradia
vám, kde by ste sa mohli najlepie uplatni na trhu práce
 Ukáeme vám, ako prebiehajú prijímacie pohovory spôsobom
assessment centra
peciálna pozornos bude venovaná tým, ktorí majú zo zdravotných dôvodov
obmedzené uplatnenie sa na trhu práce.

ORGANIZÁTOR

S PODPOROU
EURÓPSKA ÚNIA

Európsky
sociálny
fond
Tento projekt sa realizuje vïaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operaèného programu Zamestnanos a sociálna inklúzia

09.00 - 18.00 h
Pavilóny M3, M5

H¾adáte prácu?

Neváhajte a vyuite monos stretnú sa
s viacerými slovenskými i zahraniènými
zamestnávate¾mi pod jednou strechou.

Pripravili sme pre vás interaktívne prednáky na témy:
 Rozhodnite sa pre svoje povolanie a získajte ho!
 Ma to správne povolanie  pre kadého znamená nieèo iné
 Ako nájs to správne miesto?
 iados, ivotopis, motivaèný list.
 Je pred vami prijímací pohovor?
 Ako uspie na prijímacom pohovore
 Svoju perspektívu vidím v podnikaní.
 Podnikanie ako alternatíva k zamestnaniu
 Rieenie nezamestnanosti samozamestnaním.
 Pripravme sa na podnikanie v oblasti výpoètovej techniky.
 Ako riadi vlastnú kariéru?
 Kariérové poradenstvo a kariérové vzdelávanie ako súèas
prípravy budúcich absolventov kôl na vstup na trh práce.

PARTNERI

Ste uchádzaè o zamestnanie, chcete sa zúèastni podujatia a neviete èo s cestovným?
Poradíme Vám:
 Ak ste uchádzaè o zamestnanie, môe Vám by uhradená èas cestovných nákladov
(hromadnými dopravnými prostriedkami) spojených s úèasou na Ve¾trhu práce Job Expo
2013, ak vopred informuje svoju sprostredkovate¾ku, ktorá Vám túto cestu odporuèí
uskutoèni v rámci odborných poradenských sluieb
 Svoju úèas zdokladujete potvrdením, ktoré Vám vystavia v stánku úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v Pavilóne M5 (pozor, ak sa uchádzaè o zamestnanie podujatia zúèastní
obidva dni, musí si da potvrdi úèas na kadý deò zvlá!)

