JOB-ka je nový „speciál“ v rámci výstavy Vodovody-kanalizace zaměřený na nabídku pracovních
příležitostí, brigád, stáží a trainee programů pro všechny zájemce o zaměstnání ve
vodohospodářském oboru, tj.:
oboru, tj.:
• stávající zaměstnanci i nezaměstnaní, kteří hledají pracovní místo
• absolventi technických středních a vysokých škol
Veletrh je díky své tradici zajímavou příležitostí pro odborné návštěvníky, tj. pro potenciální
zaměstnance, které firmy v současné době hledají. Vysoká úroveň veletrhu odráží stav v oboru a může
být jedním z faktorů při zvažování nových zaměstnanců hledat v tomto oboru konkrétní pracovní místo
(tj. přilákat osoby z jiných oborů i mladých absolventů z odborných technický středních škol a učilišť
i vysokých škol). Projekt je umístěný v areálu výstaviště, v těsné blízkosti výstavních expozic.

PORADENSKÉ A KONZULTAČNÍ CENTRUM JOB-ka Vám nabízí:
CO MŮŽETE ZÍSKAT?
•
•
•
•

Unikátní možnost osobního setkání se zájemci o obor
Prostor pro prezentaci společnosti formou propagačních materiálů v prostorách Poradenského
a konzultačního centra JOB-ka
Příležitost zúčastnit se konzultací s kariérními poradci a personalisty, kde můžete získat cenné
rady pro nábor zaměstnanců/studentů do své firmy/instituce
Propagaci Vaší firmy/instituce prostřednictvím samostatného příspěvku na Facebookové
události VOD-KA & JOB-KA před začátkem veletrhu
JAK VYPADÁ PORADENSKÉ CENTRUM?

•

•

•

Poradenské centrum se skládá ze samostatných konzultačních buněk umístěných na středové
ose haly 2D v blízkosti kavárny, kde je každému návštěvníkovi k dispozici káva zdarma. V těsné
blízkosti zde bude probíhat i soutěž učňů v oboru instalatér.
Každá konzultační buňka (cca 2 × 2 m) je vybavena stolkem a minimálně dvěma pohodlnými
místy k sezení, přípojkou el. energie vč. prostoru pro logo firmy/instituce (logo je na dělící
stěně i na banneru zavěšeném nad celým konzultačním centrem).
Součástí Poradenského centra je i prostor pro umístění dalších nabídek pracovních pozic –
formou inzerátů, letáků atp. Podobné informace budou i v prostorách vstupní haly II, kde bude
výrazná navigace směrovat návštěvníky do prostor projektu JOB-ka.

Další informace o projektu vč. přihlášky jsou k dispozici na www stránkách akce vč. facebook.

3D vizualizace (pohled ze vstupu do haly) – Poradenské a konzultační centrum JOB-ka

3D vizualizace – detailní pohled na konzultační místo

