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Tisková zpráva Jhk, 21. března 2019 

Veletrhy práce šetří čas zájemcům o zaměstnání i firmám 

Veletrhy práce, které pořádá Jihočeská hospodářská komora spolu s Jihočeskou 

společností pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., v předchozích letech zaznamenaly velký 

úspěch. Jen v minulém roce se účastnilo přes 100 firem a veletrhy navštívilo na 1 200 

účastníků z řad žáků, studentů, zájemců v evidenci Úřadů práce, ale i široké veřejnosti. 

I letos bude možné Veletrhy práce navštívit ve všech sedmi regionech kraje. 

 

„Veletrhy práce, které organizuje Jihočeská hospodářská komora, probíhají na sedmi místech 

Jihočeského kraje, aby byly dostatečně přístupné pro osoby hledající zaměstnání. Cílem je 

propojit zájemce o zaměstnání se zaměstnavateli, tedy shromáždit v jeden okamžik všechny 

firmy s nabídkou práce a seznámit účastníky s požadavky na konkrétní pracovní pozice. 

To pro firmy může znamenat významné zviditelnění na trhu práce,“ vysvětluje fungování 

veletrhů Veronika Vicková, odborný garant projektu FlexiSTART do práce, který je financován 

Evropskou unií z Evropského sociálního fondu a Operačního programu Zaměstnanost. 

Ten je realizován Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. a zaměřuje se 

na zvyšování kvalifikace osob znevýhodněných na trhu práce, které mohou po absolvování 

kurzu snáze získat práci prostřednictvím flexibilních forem zaměstnání. Třeba právě i díky 

návštěvě Veletrhu práce. 

Zájemci o práci mají na veletrzích velkou výhodu v tom, že si mohou provést svůj vlastní 

průzkum mezi několika firmami, a to v jeden čas a na jednom místě. Dozví se o volných 

pracovních místech najednou větší množství informací než z klasického inzerátu, navíc se při 

těchto osobních pohovorech na Veletrzích práce nejedná o formální pohovory s přesnými 

pravidly. Každý účastník má možnost přinést svůj životopis a při osobním setkání ho v případě 

zájmu nechat zaměstnancům firmy, což při přihlášení do kola pohovorů může znamenat, že 

se člověk nestává jen anonymním kandidátem posuzovaným dle zaslaného životopisu, ale má 

již konkrétní tvář.   

 

V Jihočeském kraji se budou Veletrhy práce konat v sedmi okresních městech regionu: 

 26. 03. 2019 - České Budějovice, 

 26. 03. 2019 – Písek, 

 02. 04. 2019 - Český Krumlov, 

 10. 04. 2019 – Prachatice, 

 16. 04. 2019 – Tábor, 

 17. 04. 2019 – Strakonice, 

 25. 04. 2019 - Jindřichův Hradec. 

 

V uvedených termínech v jednotlivých městech tak lze získat nedocenitelné informace 

umožňující lepší orientaci na trhu práce a lepší směřování pracovní kariéry. 
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Kontakt:  

Bc. Dominika Krejčířová | Manažerka PR a propagace 

Jihočeská hospodářská komora 

e-mail: krejcirova@jhk.cz 

tel.: +420 601 085 079 

 
 

Jihočeská hospodářská komora 

Jihočeská hospodářská komora je sdružení podnikatelů, které funguje již 17 let. Stěžejní činností 

Jhk je podpora podnikání, a to jak prostřednictvím poskytování služeb členům Jhk, tak 

i informačního servisu ostatním podnikatelům, včetně podnikatelů začínajících. Ročně Jhk 

uspořádá 160 vzdělávacích seminářů a workshopů, zodpoví přes 2 000 dotazů a vedle řady 

networkingových akcí nabízí i další specializované služby. Jako zástupce podnikatelů vyvíjí Jhk 

aktivity, které napomáhají souladu nabídky a poptávky na trhu práce. Jhk působí v  rámci celého 

Jihočeského kraje. Své zastoupení má prostřednictvím oblastních kanceláří ve všech okresních 

městech jižních Čech, spolu s kanceláří v Milevsku a Třeboni.  


