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Vážení a milí návštěvníci,

jsem moc rád, že se již podvanácté můžeme setkat prostřednictvím tak důležité akce, jako je Educa MYJOB.

Educu každoročně provází slovo budoucnost. Máme ji dokonce i v našem sloganu: „,Jaká bude tvoje budoucnost?“,

ptáme se účastníků. Věříme totiž, že ve škole by děti měly být šťastné a vidět v ní smysl, ne jen memorování a dril. 

A stejně si myslíme, že si zaměstnanci zaslouží mít práci, kvůli které ráno vstávají s radostí. 

A tak vždy, když na konci zavřeme brány veletrhu, doufáme, že jsme někomu pomohli nalézt odpověď na otázku ohled-

ně budoucnosti. Nás samotné totiž naše práce baví a velmi se těšíme, až si celou akci užijete společně s námi.

Mgr. Lukáš Přinda

Ředitel spolupořádající společnosti S group Sport Facility Management, s.r.o.
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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení návštěvníci,

pokud u vás nastal čas rozhodování co dál, jistě se zabýváte myšlenkou, 

jak společně vybrat to nejlepší pro vaše děti. Zda zvolíte řemeslo nebo 

studium na odborné škole či gymnáziu. Tato volba ovlivní velkou část života, 

a proto je důležité mít z čeho vybírat. 

Myslím, že právě na veletrhu EDUCA 2018 můžeme všichni najít inspiraci 

a shromáždit informace pro další životní rozhodování. Připravili jsme pro 

vás širokou škálu oborů a přehledů dalšího vzdělávání, a to vše na jediném 

místě – na veletrhu vzdělávání. Vše se bude dít v průběhu 3 dnů na 4000 m2 

výstavní plochy. Více než 60 firem a 70 škol je připraveno zodpovědět vaše 

otázky a prakticky představit svou činnost či nabídnout studijní 

a pracovní příležitosti v Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice 

i zahraničí. Právě přítomní zaměstnavatelé mohou díky svému působení na 

trhu práce vaše rozhodování ovlivnit. Pátrání po té správné škole vám navíc 

zpříjemní zajímavý doprovodný program. 

Přeji vám hodně štěstí při volbě a hledání nejlepšího řešení. Veletrhu 

přejme další rok a já zároveň děkuji organizátorům za přípravu.

Vážení návštěvníci, 

stejně jako v předchozích letech, je i letos pozimní období 

na Liberecku spojeno s už tradičním veletrhem vzdělávání a pracov-

ních příležitostí s názvem EDUCA MYJOB LIBEREC 2018. Smyslem akce 

je co nejvíce přispět ke sladění nabídky a poptávky na trhu práce. 

Nabízí všem účastníkům ojedinělé propojení počátečního vzdělávání, 

vysokoškolského studia, celoživotního učení a současně i pracovních 

nabídek. 

V dnešní době hospodářského růstu, kdy nezaměstnanost v celé 

republice klesá na historická minima, hledají i na Liberecku 

zaměstnavatelé vhodné pracovníky s potřebnou kvalifikací, zejména 

s technickým zaměřením či v obslužné péči, a to jak ve zdravotnictví, 

tak v sociálních službách.

Právě akce tohoto typu, které Úřad práce ČR organizuje, nebo se 

na jejich organizaci podílí, jsou velmi důležitým nástrojem, jehož 

prostřednictvím se naši specialisté snaží nasměrovat žáky posledních ročníků ZŠ k výběru toho nejvhodnějšího studijního oboru. A to jak 

z hlediska jejich možností, orientace či zaměření, tak i pracovního uplatnění. Jinak řečeno - nasměrovat je tak, aby vybraný obor studenta 

nejen bavil, ale aby v něm po ukončení studia získal v co nejkratší době zaměstnání. Praktické informace pak doplní zájemcům zástupci 

středních škol, kteří představí své studijní obory, a zaměstnavatelé, u nichž si lidé mohou ověřit uplatnitelnost jednotlivých oborů v praxi.

Závěrem si vám dovoluji popřát, abyste díky nově získaným informacím našli práci, která vám přinese uspokojení. Budoucím středoško-

lákům i jejich rodičům pak šťastnou ruku při výběru školy. A všem příchozím příjemně strávený čas na letošním ročníku veletrhu EDUCA 

MYJOB Liberec 2018.

PhDr. Kateřina Sadílková, MBA
generální ředitelka Úřadu práce ČR

Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmana Libereckého kraje 

pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, 

sportu a zaměstnanosti
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Vážení návštěvníci, žáci, studenti, rodiče, uchazeči o zaměstnání,

veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB Liberec 2018 patří již celých dvanáct let mezi významné události kona-

né v našem kraji. Žáci posledních ročníků základních a středních škol mají jedinečnou příležitost rozhodnout o své budoucnosti 

a vybrat si ze široké nabídky škol.  

Veletrh v tradičním termínu v polovině října jako první přináší možnost zhlédnout širokou paletu možností pro vzdělávání, 

a to na jednom místě v moderním prostoru liberecké Home Credit Areny. Můžete zde navštívit nejen stánky škol a zhlédnout 

připravené prezentace, ale také pohovořit s regionálními zaměstnavateli a jejich zástupci. Vytvoříte si tak 

lepší obraz o aktuální nabídce práce a možnostech vzdělávání z pohledu vaší budoucnosti. 

Veletrh je určen jak pro ty, kteří se o své budoucnosti teprve rozhodují, 

tak pro studenty středních i vysokých škol i ostatní obyvatele regionu, 

kteří hledají zaměstnání nebo změnu. 

Za velice důležité považuji neustálé propojování škol a firem. Liberecký 

kraj disponuje stipendijním programem pro žáky středních škol, který 

finančně podporuje žáky technických, řemeslných a zemědělských oborů. 

V současné době je do něj zapojeno již několik významných regionálních 

zaměstnavatelů – například ZOD Brniště a.s., Preciosa, a.s. či Silnice LK a.s. 

Věřím, že tato spolupráce bude fungovat i nadále a podaří se nám ji dále 

rozšiřovat a zapojovat do ní stále více zaměstnavatelů. Může jim to pomoci 

stabilizovat kvalifikované pracovníky. 

Ať již stojíte před rozhodnutím, jakou školu a obor si zvolit, či hledáte nové 

nebo lepší zaměstnání, přeji vám, abyste při výběru měli šťastnou ruku, 

nikdy svého rozhodnutí nelitovali a v životě dělali to, co vás baví.

otevírací doba veletrhu

Čt
9.00 - 18.00

hod.

Pá
9.00 - 18.00

 hod.

So
9.00 - 13.00 

hod.



Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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DOPROVODNÝ PROGRAM NA PÓDIU
PLOCHA HOME CREDIT ARENY 

ČTVRTEK 11/10/2018

PÁTEK 12/10/2018

SOBOTA 13/10/2018

Střední průmyslová škola textilní, Liberec   Módní přehlídka

Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO a.s.   Prezentace SOUs a projektu Azubi Car

Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem Práce v laboratoři

VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf  Módní přehlídka

ZAHÁJENÍ VELETRHU EDUCA MYJOB LIBEREC 2018

Klub zaměstnavatelů    VYHLÁŠENÍ soutěže „Doporučeno zaměstnavateli“

VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf  Sebeobrana, bojové umění, karate

MAKRO Cash & Carry ČR 

Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec  Móda nás baví

Dům zahraniční spolupráce    Stáže a studium v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu

VOŠ mezinárodního obchodu a OA, Jablonec nad Nisou  Stáže v zahraničí ERASMUS+

Doctrina - Podještědské gymnázium   Science show

polední přestávka

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec  Módní přehlídka

Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO a.s.   Prezentace SOUs a projektu Azubi Car

Doctrina - Podještědské gymnázium   Science show

MAKRO Cash & Carry ČR 

Vystoupení Mariany Prachařové

Dům zahraniční spolupráce    Stáže a studium v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu

VOŠ mezinárodního obchodu a OA, Jablonec n/N, Horní náměstí, p.o. Stáže v zahraničí ERASMUS+

SZŠ a VOŠ Zdravotnická Liberec, Kostelní 9, p.o..  Prezentace žáků - vývojem osobnosti k výjimečnému povolání

Střední průmyslová škola textilní, Liberec   Módní přehlídka

VYHLÁŠENÍ soutěže TOP firma a TOP škola 2018

Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec  Móda nás baví

Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO a.s.   Prezentace SOUs a projektu Azubi Car

Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala Ústí nad Labem, p.o.. Práce v laboratoři

SZŠ a VOŠ Zdravotnická Liberec, Kostelní 9, p.o..  Prezentace žáků - vývojem osobnosti k výjimečnému povolání

VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf  Sebeobrana, bojové umění, karate

Doctrina - Podještědské gymnázium   Science show

VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf  Módní přehlídka

MAKRO Cash & Carry ČR 

polední přestávka

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec  Módní přehlídka

Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO a.s.   Prezentace SOUs a projektu Azubi Car

Doctrina - Podještědské gymnázium   Science show

MAKRO Cash & Carry ČR 

Dům dětí a mládeže Větrník    vystoupení mažoretek VIVA Liberec

Výběrové řízení - TYGR

Střední odborné učiliště ŠKODA AUTO a.s.   Prezentace SOUs a projektu Azubi Car

Dům dětí a mládeže Větrník    vystoupení mažoretek VIVA Liberec

9:30 - 9:50

9:50 - 10:00

10:00 - 10:10

10:10 - 10:30

10:30 - 10:50

10:50 - 11:05

11:05 - 11:25

11:25 - 11:55

11:55 - 12:25

12:25 - 12:40

12:40 - 12:55

12:55 - 13:10

13:10 - 14:00

14:00 - 14:20

14:20 - 14:30

14:30 - 14:45

14:45 - 15:15

17:00 - 17:45

9:10 - 9:25

9:25 - 9:40

9:40 - 10:10

10:10 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:15

11:15 - 11:25

11:25 - 11:35

11:35 - 12:05

12:05 - 12:25

12:25 - 12:40

12:40 - 13:00

13:00 - 13:30

13:30 - 14:30

14:30 - 14:50

14:50 - 15:00

15:00 - 15:15

15:15 - 15:45

15:45 - 15:30

15:30 - 16:00

 

10:00 - 10:10

10:10 - 10:30
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DOPROVODNÝ PROGRAM PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL 
V KONFERENČNÍM SALÓNKU VE 3. NP 
Do salónku se dostanete věží A2, která bude označena navigační tabulí.

ČTVRTEK 11/10/2018

PÁTEK 12/10/2017

SZŠ a VOŠ Zdravotnická, Kostelní 9, Liberec  Kam kráčíme

SZŠ a VOŠ Zdravotnická, Kostelní 9, Liberec  Kam kráčíme

Dům zahraniční spolupráce    Stáže a studium v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu

VOŠ mezinárodního obchodu a OA, Jablonec n/N  Stáže v zahraničí ERASMUS+

Konference pro školy    Marketing škol

Dům zahraniční spolupráce    Možnosti mezinárodní spolupráce škol

VOŠ mezinárodního obchodu a OA, Jablonec nad Nisou  Stáže v zahraničí ERASMUS+

Dům zahraniční spolupráce    Stáže a studium v Norsku, Lichtenštejnsku 

     a na Islandu

9:00 - 9:50

11:00 - 11:50

11:00 - 12:00

12:00 - 12:20

13:30 - 15:00

10:50 - 12:00

12:00 - 12:20

13:00 - 14:00
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Proč je Educa tak unikátní? Spojuje lidi
Educa letos slaví 12 let. Unikátní je nejen svou velikostí, ale také svým účelem. 
Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v kraji totiž propojuje svět studentů 
a zaměstnanců se světem škol a firem. Ale hlavně propojuje lidi.

ABY ŠKOLA DÁVALA SMYSL, 
PROPOJUJEME STUDENTY A FIRMY
Vlastně je až k podivu, že to tak není odjakživa. Ale dává nám 

obrovský smysl dát na jedno místo studenty, kteří ještě nemají 

vybranou ani střední nebo vysokou školu, a jejich potenciální 

zaměstnavatele. Takhle totiž absolventi uvidí, kam až může 

jejich kariéra směřovat a podle toho se rozhodnout pro tu 

správnou školu. Navíc teď, v době nízké nezaměstnanosti, už 

při studiu uvidí budoucnost v dalším uplatnění se na trhu prá-

ce, a tím jim škola bude dávat daleko větší smysl. 

ABY ŠKOLY VĚDĚLY, CO CHTĚJÍ FIRMY A NAOPAK
Jak co nejlépe připravit studenty na budoucí povolání a na-

opak, jak být skvělým zaměstnavatelem pro čerstvé absolven-

ty? Při společenském večeru všech vystavovatelů necháváme 

školy a firmy, aby si to sdělily navzájem, debatovaly, diskutovaly 

a něco se od sebe naučily. 

ABY SE HR NEUSTÁLE POSOUVALO VPŘED
Důležitým pravidlem pro práci s lidmi je spolupráce. A nejen 

mezi sebou v jednom týmu, v jedné firmě. Proč se neinspirovat 

u konkurence? Co místo boje proti sobě spojit síly a navzá-

jem se něco naučit? A od toho je tu naše HR konference, kde 

se lidé z oblasti lidských zdrojů potkají se skvělými řečníky z 

oboru, ale i mezi sebou, ať už o přestávkách, nebo třeba na 

workshopech.

08

EDUCA v číslech

20012
1228

200+ litrů 
vypitého nealko piva 

návštěvníky

1 podium 
pro extra prezentaci 

vaší firmy

2 trofeje 

pro nejlepší expozice 

TOP Firma, TOP Škola

1 společný cíl: 
propojovat lidi

22 skvělých 

partnerů Educy

8 řečníků 

na HR konferenci

Ale to není vše. Máme také:

Každoročně

13K 70 60nás 

navštíví až 

13 000 lidí

u nás 

vystavuje přes

70 škol

u nás 

vystavuje přes 

60 firem

× 1000 × 10× 10

09



vysokých škol

7 tipů od VysokeSkoly.cz, jak si vybrat VŠ
Ze všech stran slyšíte, jak je výběr oboru a VŠ důležitý. 
Na druhou stranu byste si měli připustit, že tahle volba je opravdu klíčová. 
Koneckonců, koho by bavilo dělat celý život něco, co ho nebaví?

1. VYLUČOVACÍ METODA – TAKY METODA
Nemáte ještě jasno, kterým směrem by se vaše vysoko-

školské vzdělání mělo ubírat? Zvolte jednoduchou vylučo-

vací metodu. Položte sami sobě nejen otázky typu: „,Nejde 

mi matematika a nebaví mě? Tak to asi na Matfyz nepůjdu.“ 

Zkuste přemýšlet tak, že vyloučíte středoškolské předměty, 

které vás štvou. Nebo si vyzkoušejte test na co se hodíte na 

VysokeSkoly.cz/VStest.

2. UPLATNĚNÍ?
Při výběru oboru je nezbytné podívat se na index nezaměst-

nanosti absolventů. Tahle veličina by vás měla buď povzbudit, 

nebo odradit. Pokud míříte například do IT, věřte, že s hle-

dáním zaměstnání problém mít nebudete. Na druhé stra-

ně, jste-li fanouškem dějin umění, musíte se smířit s tím, 

že absolventi tohoto oboru právě velkou mírou zaměstna-

nosti neoplývají.

3. MENŠÍ ROZPTYL – VĚTŠÍ ŠANCE
Pokud se chcete hlásit na psychologii, na architekturu 

a na molekulární biologii a nejste génius s IQ 180+, je prav-

děpodobné, že se nestačíte pořádně připravit ani na jedny 

přijímací zkoušky. Než podáte přihlášky na různorodé obory, 

rozmyslete si dobře, zda dokážete dostat do hlavy tak roz-

manité a velké množství informací.

4. PŘIJÍMAČKY – HARDCORE NEBO BRNKAČKA?
Představte si následující situaci: Poté, co jste se učili jako 

blázni na zkoušku dospělosti, strávíte po jejím úspěšném 

složení i následující měsíc ležením v učení, abyste se dobře 

připravili na další zkoušky, tentokrát přijímací. To nezní úpl-

ně idylicky. Zjistěte si proto, co obnáší dostat se na vysokou 

školu vašich snů, abyste pak nebyli nepříjemně překvapeni. 

Na VysokeSkoly.cz naleznete i celou sekci SCIO testů 

nanečisto.

5. VELKOMĚSTO, MĚSTO NEBO MĚSTEČKO?
Pokud máte jasno, co se oboru týče, zbývá vám rozhodnout 

se, kterou lokalitu poctíte na následující roky studia svou 

přítomností. Nejste-li příznivcem velkých měst, či máte-li 

z nich dokonce fobii, Praze se vyhněte a zamiřte do některé-

ho z menších krajských měst. Nemůžete se naopak dočkat, 

až konečně vytáhnete paty z maloměsta, ve kterém jste strá-

vili předchozích téměř dvacet let vašeho života, a vyrazíte 

objevovat život ve velkoměstě? 

6. POPTEJTE SE
Za zeptání nic nedáte. Můžete dotazy bombardovat své starší 

kamarády, kteří studují stejný nebo podobný obor. Pozvěte 

je na kafe a nechte si převyprávět užitečné podrobnosti ze 

studia oboru, o kterém uvažujete. V době sociálních sítí ale 

máte i jiné možnosti, jak někoho „ostříleného“ kontaktovat. 

Mnoho informací o oborech a zkušenostech ze studia může-

te najít i v našem online magazínu na adrese: VysokeSkoly.

cz/magazin

7. MALÝ HÁČEK
Většina vysokých škol obvykle pořádá přijímací řízení na pře-

lomu května a června. Je ale možné, že se vám budou data 

jednotlivých zkoušek vzájemně krýt. Proto je třeba ujasnit 

si priority. Univerzitu, které chcete dát přednost, si vyberte 

s dostatečným předstihem. Totéž platí i v případě, že budete 

přijati na více vysokých škol. 

Kompletní přehled vysokých škol, fakult, oboru a rad 

najdete na: VysokeSkoly.cz
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ČESKÁ LÍPA

 
DOKSY

MIMOŇ

NOVÝ BOR

JABLONEC NAD NISOU

TANVALD

ŽELEZNÝ BROD

LIBEREC

ČESKÝ DUB

FRÝDLANT

HRÁDEK NAD NISOU

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM

SEMILY

JILEMNICE

TURNOV

 

 





 





 





 

 



 





 



 



 

 



 





 





 





 

 



 





 





 





Paní Zdislavy 419/6, 470 01 Česká Lípa 1 

950 108 111, 950 108 402

posta@cl.mpsv.cz

Komenského 48, 472 01 Doksy 

950 108 240 – 241, 950 108 245

posta.clf@cl.mpsv.cz

Nádražní 9, Mimoň V, 471 24 Mimoň 

950 108 221 - 224, 950 108 225

posta.clg@cl.mpsv.cz

B. Egermanna 262, Arnultovice, 473 01 Nový Bor 

950 108 203, 950 108 220

posta.clh@cl.mpsv.cz

Emilie Floriánové 1004/3, 466 01 Jablonec nad Nisou 1 

950 120 111, 950 120 480

podatelna@jn.mpsv.cz

Krkonošská 350, 468 41 Tanvald 

950 120 214, 950 120 211, 950 120 212, 950 120 219

Příčná 350, 468 22 Železný Brod 

950 120 230, 950 120 231, 950 120 239 

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec 1 

950 132 111, 950 132 302

posta@lb.mpsv.cz

Nám. Bedřicha Smetany 10, Český Dub I, 463 43 Český Dub 

950 132 362, 950 132 302

posta@lb.mpsv.cz

Železná 824, 464 01 Frýdlant v Čechách 

950 132 363, 950 132 302

posta@lb.mpsv.cz

Za Poštou 705, 463 34 Hrádek nad Nisou 

950 132 364, 950 132 302

posta@lb.mpsv.cz

Palackého 275, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

950 132 365, 950 132 302

posta@lb.mpsv.cz

Bořkovská 572, Podmoklice, 513 01 Semily

950 160 111, 950 160 302

posta.up@sm.mpsv.cz

Masarykovo náměstí 8, 514 01 Jilemnice 

950 160 204

posta.smf@sm.mpsv.cz

náměstí Českého Ráje 94, 511 01 Turnov 1 

950 160 230

posta.smg@sm.mpsv.cz

KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ ÚŘADU PRÁCE
KRAJSKÉ POBOČKY V LIBERCI 
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Hledáte 

Poskytování informací a 

poradenství

www.eures.cz 
www.eures.europa.eu 
www.facebook.com/eures.cz/ 
www.yourfirsteuresjob.eu/ 

Kontaktujte poradce EURES

Databáze volných 

pracovních míst 

Program YFEJ: 

Životní a pracovní 

podmínky v zemích EU

- Příspěvěk na cestu na pohovor   

- Příspěvěk na přestěhování 



  
 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM  OPERAČNÍHO PROGRAMU 
ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY. 

 
 
  

   

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000048 
 

Projekt je realizován v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
Kontakty na odborné pracovnice projektu:   

 
Ing. Petra Prášková - odborná pracovnice Liberec Bc. Jitka Bouchalová – odborná pracovnice Česká Lípa 
tel.: 950 132 457, e-mail: petra.praskova@uradprace.cz 
 

tel.: 950 108 437, e-mail: jitka.bouchalova@uradprace.cz 
 

  
Ing. Radka Barborová – odborná pracovnice Jablonec n. N Ing. Jana Johánková – odborná pracovnice Semily  
tel.: 950 120 435, e-mail: radka.barborova@uradprace.cz tel.: 950 160 450, e-mail: jana.johankova@uradprace.cz 
 
 
 

  

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000045 
 
Projekt je realizován v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020  

  

 

 

 

 

 
kontaktujte realizační tým: 
 
Mgr. Renata Havelková – odborný pracovník Liberec  Ing. Jiřina Bursová – odborná pracovnice Semily  
tel.: 950 132 475  e-mail: renata.havelkova@uradprace.cz  tel.: 950 160 440, e-mail: jirina.bursova@uradprace.cz 
  
Ing. Adriana Zikmundová – odborná pracovnice Jablonec n. N. Mgr. Michaela Fridrichová – odborný pracovník Č. Lípa 
tel.: 950 120 435, e-mail: adriana.zikmundová@uradprace.cz tel.: 950 108 429, e-mail: michaela.fridrichova@uradprace.cz 

Hlavním cílem projektu je pomoci nezaměstnaným rodičům, vracejícím se po MD/RD 
nebo pečujícím o děti do 15 let, k rychlému návratu do zaměstnání. V projektu jsou 
připraveny skupinové i individuální aktivity, které zajistí komplexní podporu a orientaci 
při hledání nového pracovního uplatnění. Velký důraz klademe na rekvalifikační kurzy 
a mzdové příspěvky pro zaměstnavatele. 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000045

Cílem projektu je poskytnout péči dlouhodobě nezaměstnaným lidem, kteří jsou v evidenci 
Úřadu práce déle než 5 měsíců. Skrze metody formálního i neformálního vzdělávání 
účastník rozvíjí své pracovní kompetence a dovednosti. Aktivity jsou skupinové, tedy 
dochází i k rozvoji sociálního vnímání a působení. Po skončení účasti v projektu je 
uchazeč vybaven vědomostmi potřebnými k obstání na trhu práce, příkladem je dovednost 
napsat životopis, motivační dopis, vhodně se prezentovat na přijímacím pohovoru či 
možnost získat podporu pracovního místa. 

 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO 
PROGRAMU ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY. 

 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000002 

Projekt je realizován v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2020 
 
 

 
 

 
 
 
kontaktujte realizační tým: 

Bc. Lucie Vašková - odborná pracovnice Liberec           Mgr. Daniela Brunclíková - odborná pracovnice Jablonec n.N. 
tel.: 950 132 458, mob.: 777 401 386            tel.: 950 120 473, mob.: 777 401 450 
e-mail: lucie.vaskova@uradprace.cz            e-mail: daniela.brunclikova@uradprace.cz 
 
Ing. Helena Ratislavová - odborná pracovnice Česká Lípa        Ing. Helena Čermáková – odborná pracovnice Semily 
tel.: 950 108 448, mob.: 778 425 968          tel.: 950 160 475, mob.: 778 494 807 
e-mail: helena.ratislavova@uradprace.cz          e-mail: helena.cermakova@uradprace.cz 
 
Bc. Hana Bobková - koordinátor aktivit           Ing. Zuzana Prchalová - koordinátor Stáží v zahraničí 
tel.: 950 132 554            tel.: 950 132 456, mob.: 770 130 188 
e-mail: hana.bobkova@uradprace.cz          e-mail: zuzana.prchalova@uradprace.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podpora informačních a poradenských 
středisek Úřadu práce ČR (PIPS) 

 
CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218 

 
Projekt je realizován v období 
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hlavním cílem projektu je poskytnout mladým lidem do 29 let věku dostatek pracovních 
zkušeností, které je mnohdy limitují na trhu práce. Ty jim poskytneme formou odborné praxe, 
která bude zaručovat rozvoj praktických pracovních zkušeností, zpětnou vazbu od mentora a 
rozvoj pracovních návyků. 

Hlavním cílem projektu je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných 
institucemi veřejných služeb zaměstnanosti prostřednictvím dosažení cílového stavu 90 
funkčních vybavených informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (IPS), a to 
personálním , edukačním, prezentačním a diagnostickým zázemím. 



Absolventi, studenti a nezaměstnanost
Můžete jako absolventi či studenti dosáhnout na podporu v nezaměstnanosti? Ano, ale pouze 
v případě, že jste v posledních 2 letech měli důchodové pojištění při zaměstnání nebo jiné 
výdělečné činnosti, a to po dobu 12 měsíců.

Podstatné pro podporu v nezaměstnanosti je tzv. rozhodné 

období, které činí 2 roky. Jedná se o dobu, během níž jste 

museli být účastni na důchodovém pojištění, abyste měli ná-

rok na podporu v nezaměstnanosti.

Od roku 2012 se již může do evidence uchazečů o zaměstnání 

zařadit student pokud splňuje podmínku uhrazených 12 mě-

síců důchodového pojištění za poslední 2 roky.

Zařazení a vedení v evidenci ÚP nebrání, pokud vykoná-

váte činnost v pracovním poměru, na základě dohody 

o provedení práce nebo o pracovní činnosti, a výdělek ne-

přesáhne polovinu minimální mzdy. V případě více činností 

se měsíční výdělky sčítají, výkon činnosti je potřeba ÚP 

nahlásit nejpozději  den nástupu výkonu dané činnosti (§ 

25 odst. 3). Ovšem pozor, v těchto případech nemáte ná-

rok na podporu v nezaměstnanosti.

Překážkou není ani zaměstnání, které není pro uchazeče 

vhodným zaměstnáním podle § 20 a je zprostředkováno 

krajskou pobočkou ÚP nejdéle na dobu 3 měsíců.

16

Podpora v nezaměstnanosti v číslech

17

2 5 122 poslední roky, během nichž 

jste museli po určenou dobu být 

účastni důchodového pojištění. 

Jinak podporu nezískáte. 

5 měsíců, po které dostanete 

podporu v nezaměstnanosti, 

je-li vám do 50 let a splníte 

další podmínky.

12 měsíců placení 

důchodového pojištění, 

pokud chcete získat 

podporu.

       
     

  
  

45%
průměrného 

měsíčního 

výdělku/vyměřovacího 

základu 
podpora v posledním měsíci 

nebo za celou dobu, pokud 

uchazeč ukončil pracovní 

poměr dohodou nebo bez 

vážného důvodu

50% 
výdělku/základu
podpora 3. a 4. měsíc

60% 
výdělku/základu
podpora 3. a 4. měsíc

65% 
výdělku/základu
podpora 3. a 4. měsíc

16 682 Kč
maximální výše podpory při doložení příjmů

18 695 Kč
maximální podpora při rekvalifikaci a doložení příjmů

DŮLEŽITÉ PARAGRAFY:

5, 25, 39, 40, 41, 43, 50 zákona 435/2004 Sb. v aktuálním znění 

ODKAZY:

� portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch     � business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/

Autor: Zuzana Večerková KamPoMaturite.cz

        



+420 485 107 711        aperta@aperta.cz        www.aperta.cz



http://portal.mpsv.cz   

 

 

 

 

Pro osoby hledající zaměstnání 

Vyhledávání volných pracovních míst v České 
republice, možnost zasílání volných pracovních 
míst na udanou emailovou adresu po registraci 
na Portálu MPSV 

Možnost získat informace o středních školách  
a jednotlivých typech učebních a studijních 
oborů 
 

 
Možnost vložit si svůj životopis, který je 
k dispozici zaměstnavatelům 

 

Rady, jak postupovat v případě, že 
zaměstnavatel přestal vyplácet mzdu 

 

Informace o pracovně-právních otázkách 

 

EURES – informace k pracovním a životním 
otázkám v jednotlivých zemích Evropské unie, 
EHP a Švýcarska 

 

CALL Centrum – informace z oblasti poradenství 
a zprostředkování, evidence a podpory 
v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci 

 
Formuláře ke stažení – formuláře MPSV, Úřadu 
práce, aktuální seznam volných míst 
evidovaných Úřadem práce ČR 

 

Pro zaměstnavatele 

Možnost zadávat volná pracovní místa přes 
internet 

 

Možnost vyhledávání nových zaměstnanců 

 

 

Informace o možnostech podpory 
zaměstnanosti včetně potřebných formulářů 

 

Informace o problematice zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením včetně potřebných 
formulářů 

Informace o možnostech využití finančních 
prostředků z Evropského sociálního fondu 

 

Informace týkající se zahraniční zaměstnanosti – 
právní předpisy v této oblasti a tiskopisy 
vztahující se k zaměstnávání cizích státních 
příslušníků 

Formuláře ke stažení 

 

 

 



FÉROVÁ

NABÍDKA

LUKÁŠ Knapp 

a JAN Pinc

Kamárádi z obrobny.

Výrobky, které jim projdou

 rukama, končí ve vozech

Audi a Mercedes Benz. 

LIBEREC

S KÁMOŠEM

V DGS DĚLÁME

SUPER VĚCI

HRUBÁ NÁSTUPNÍ MZDA S PŘÍPLATKY ZA SMĚNNOST NA VÝROBNÍCH 

POZICÍCH AŽ 25 000 KČ

MZDA NA ODBORNÝCH POZICÍCH ODPOVÍDÁ ZKUŠENOSTEM 

A DOVEDNOSTEM JEDNOTLIVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 

NEVADÍ, POKUD NEMÁTE PRAXI V OBORU NEBO JSTE ABSOLVENT, 

VŠE POTŘEBNÉ VÁS NAUČÍME 

PŘIJD TO ZKUSIT I TY!

Adéla Blažková – personalistka
Tel: 731 421 579, 482 429 747
e-mail: personalistika@dgs-druckguss.com



Firma ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o. 

 

www.electropoli.cz

 ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o.

  /electropoliczechrepublic nabor@electropoli.cz

 

LAKUJEME DÍLY, 
NE NAŠE 

ZAMĚSTNANCE

DĚLNÍK VÝROBNÍ LINKY
MANIPULANT EXPEDICE
OBSLUHA NEUTRALIZAČNÍ STANICE, MISTR
LOGISTIK 
SMĚNOVÝ SUPERVIZOR VÝROBY

A 25



AMOS – KamPoMaturite.cz, s.r.o.    Dukelských hrdinů 21, Praha 7    606 411 115, 222 943 511    info@kampomaturite.cz

Přidejte se k nám   
Facebook.com + YouTube.com/kampomaturite

Stáhněte si  
e-booky, testy  
a časopis  
zdarma

Učebnice  
k přijímačkám  
i maturitě

Kurzy  
prezenční od října 
(Praha, Brno,  
Ostrava) i online

1 2 3

Vaše brána ke vzdělání

Přijímačky? 

Maturita?



KSM Castings CZ a. s.
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Lehce, 

je to v lidech !

a lidé, 

U nás v Hrádku nad Nisou 
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l: 
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ABECEDNÍ SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
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STŘEDNÍ ŠKOLY A VZDĚLÁVACÍ ZAŘÍZENÍ

Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, p.o.

Doctrina - Podještědské gymnázium, s.r.o.

Gymnázium a Letecká střední odborná škola Moravská Třebová

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, p.o.

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, p.o.

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, p.o.

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha 5, Radlická 115

Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p.o.

Integrovaná střední škola Cheb, p.o.

Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206

Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, p.o.

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, p.o.

Nadační fond Gymnazia Turnov

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, p.o.

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, p.o.

Soukromá střední škola výpočetní techniky, s.r.o.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o.

Střední odborná škola obchodní s.r.o.

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, p.o.

Střední odborné učiliště, Hubálov 17

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, p.o.

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p.o.

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, p.o.

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p.o.

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, p.o.

www.zas-me.cz

www.pglbc.cz

www.gmt.cz

www.jergym.cz

www.gfxs.cz

www.giosm.cz

goa.braillnet.cz

www.gym-ul.cz

www.iss-cheb.cz

www.issmb.cz

www.isssemily.cz

www.iss-vysokenj.cz

www.gytu.cz

www.oalib.cz

www.ohsturnov.cz

www.sssvt.cz

www.skolalipa.cz

www.soso.cz

www.humanitas.cz

www.sosliberec.cz

www.souhubalov.cz

www.stavlib.cz

www.pslib.cz

www.spstjbc.cz

www.spstliberec.cz

www.ssams.cz
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B21

B25

Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky s.r.o.

Střední škola designu interiéru Kateřinky - Liberec, s. r. o.

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, p.o.

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, p.o.

Střední škola Kateřinky - Liberec, s. r. o.  

Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370

Střední škola oděvního designu Kateřinky - Liberec, s. r. o.

Střední škola Pohoda s.r.o., Litoměřice

Střední škola právní - Právní akademie, s.r.o.

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, p.o.

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o.

Střední škola vizuální tvorby, s.r.o.

Střední škola zahradnická a technická Litomyšl

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1

Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, p.o.

Střední umělecká škola v Liberci s.r.o.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, p.o.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, p.o.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, p.o.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, p.o.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, p.o.

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, p.o.

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p.o.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p.o.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, p.o.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.

www.kyberna.cz

www.skolakaterinky.cz

www.sos-gs.cz

www.sshlfrydlant.cz

www.skolakaterinky.cz

www.sslvt.cz

www.skolakaterinky.cz

www.soupohoda.com

www.prak.cz

www.sosjbc.cz

www.sslbc.cz

www.florist.cz

www.szat.cz

www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz

www.szes-la.cz

www.skola-lomnice.cz

www.suslbc.cz

www.supsavos.cz

www.supsturnov.cz

www.czech-glass-school.com

www.supss.cz

www.libereckazdravka.cz

www.szsturnov.cz

www.sou-skoda.cz

www.vosmoa.cz

www.odbornaskola.cz

www.glassschool.cz

www.szsvzs.cz

www.skolavdf.cz
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B80

B12

B56

B15

B67

B45

B40

B85

B84

B68

B21

B25

B76

B3

B70 

B5

VYSOKÉ ŠKOLY A VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY 

Česká zahradnická akademie Mělník - střední škola a vyšší odborná škola, p.o.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p.o.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, p.o.

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, p.o.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, p.o.

Technická univerzita v Liberci

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p.o.

Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, p.o.

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, p.o.

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, p.o.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p.o.

OSTATNÍ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Dům zahraniční spolupráce

IQLANDIA, o.p.s.

KRISTOF, s.r.o.

MAKRO Akademie

www.zas-me.cz

www.mup.cz

www.pslib.cz

www.supsavos.cz

www.supsturnov.cz

www.libereckazdravka.cz

www.fzs.tul.cz

www.vosmoa.cz

www.odbornaskola.cz

www.glassschool.cz

www.szsvzs.cz

www.skolavdf.cz

www.dzs.cz

www.iQlandia.cz

www.mojeanglie.cz

www.makro.cz

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

34

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28 

A29

A30

A31

A32

A33

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

A41

A42

A43

A44

A45

A46

A47

A48

A49

FIRMY 

EURES Česká republika

EURES Triregio

Eurocentrum Liberec

Liberecký kraj

Úřad práce

Vysoké školy.cz

Cesta za snem

Liberecká škola fotografie

TRM Ještěd, s.r.o.

Krajská vědecká knihovna v Liberci

ONTEX CZ, s.r.o.

MEGA a.s.

MemBrain s.r.o.

Globus ČR, k.s.

ENTRY ENGINEERING s.r.o.

DTZ s.r.o.

AAH Czech s.r.o.

Centrum Kašpar, z. s.

Be On Top s.r.o.

Top Absolvent

Pivovar Svijany

HOTEL & ZÁMEK SVIJANY

Armáda České republiky - Rekrutační pracoviště

TRUMPF Liberec, spol. s r.o.

ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o.

DGS Druckguss Systeme s.r.o.

Drylock Technologies s.r.o.

PRECIOSA, a.s.

BENTELER ČR, s.r.o.

KSM Castings CZ a.s.

Aperta, s.r.o.

KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.

Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. 

ZF Group - TRW Automotive Czech s.r.o.

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

LUKOV Plast spol. s r.o.

Tenneco

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Prettl Automotive Czech s.r.o.

ZOD Brniště a.s.

Grupo Antolin Turnov s.r.o.

Riegelein, k.s. 

Solar Monitor s.r.o.

TEMPERATIOR s.r.o.

JaP-Jacina s.r.o. 

Amelie, z.s.

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s.

Rytmus Liberec, o.p.s.

Sdružení TULIPAN, z.s.

eures.cz

eures.cz

euroskop.cz/eurocentrum.liberec

kraj-lbc.cz

uradprace.cz

vysokeskoly.cz

cestazasnem.cz

lsfliberec.cz

skijested.cz

kvklib.cz

ontexglobal.com

mega.cz

membrain.cz

globus.cz

entry-cz.com

dtzliberec.cz

auriasolutions.com

centrum-kaspar.cz

beontop.cz

topabsolvent.cz

pivovarsvijany.cz

zameksvijany.cz

kariera.army.cz

cz.trumpf.com

electropoli.cz

dgs-druckguss.com/cz

drylocktechnologies.com

preciosa.com

benteler.com

ksmcastings.cz

aperta.cz

knorr-bremse.cz

magna.com

zf.com

makro.cz

lukovplast.cz

tenneco.com

denso.cz

prettl.com

zodbrniste.cz

grupoantolin.com

riegelein.de

solarmonitor.cz

temperatior.cz

jap-jacina.cz 

amelie-zs.cz

sdruzenidrak.cz

rytmusliberec.cz

sdruzenitulipan.cz
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 - Dálkové studium 
fotografie - Baví vás fotografování – posuňte 

se dál - Konzultujeme vaše fotky - Učíme fotografii vnímat jako 
umění - Ukončeno rekvalifikační zkouškou - Pro učitele kurz 

zdarma (DVPP) - Rekvalifikační kurzy - Pracovník grafického studia - Fotograf - Kurzy grafických 
programů 
a fotografování

LŠF Liberec, s. r. o., učebna: Na Žižkově 1201/15, Liberec
Tel.: 724 048 595, 737 420 839 | E-mail: info@lsf-liberec.cz

www.lsf-liberec.cz

My Vás to naučíme

PRACUJ SE MNOU

Asistent prodeje
Zákaznický poradce
Skladník
Pokladní

Administrativní pracovník distribuce

 
pro tebe a tvoje blízké se slevou 





Preciosa je předním světovým výrobcem skleněných strojně broušených 
bižuterních a šperkových kamenů, klasických i moderních dekorativních 
svítidel, tradičních českých perliček, křišťálových dárkových předmětů, 

trofejí, exkluzivní bižuterie a výhradní výrobce skleněných zátek Vinolok.

Zákazníkům z celého světa přinášíme výrobky v kvalitě rovnající 
se absolutní světové špičce. Máme vlastní výzkumnou a vývojovou 

základnu. Naše afi lace jsou rozmístěny po celém světě.

K Preciose neodmyslitelně patří i Nadace Preciosa, která za 25 let své 
existence rozdělila v našem regionu na 250 milionů Kč

NABÍZÍME PŘÍLEŽITOSTI V OBLASTI VÝROBY, VÝZKUMU A VÝVOJE, 
STROJÍRENSTVÍ,  KVALITY, INOVACÍ,  V OBCHODNÍ SFÉŘE I  V MARKETINGU

Přidejte se k nám 
a pojďte s námi krášlit svět!

www.preciosa.com



Tvorba na míru

Kamenická 471,
46312, Liberec - Vesec

Tel.: 775 949 663
www.tvorimezpalet.cz

Inspirace na Facebooku
fb.com/tvorimezpalet

Workshopy a kurzy



JSME TU PRO VŠECHNY, 
KTEŘÍ PEČUJÍ O SVÉ ZDRAVÍ.

FYZIOTERAPIE
Zabýváme se léčbou a prevencí  

poruch pohybového aparátu.

NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ
Připravíme vám výživový plán na míru.

Zlepšete své stravovací návyky. 

REGENERAČNÍ MASÁŽE
Dopřejte svému tělu zasloužený odpočinek.  

Zbavte se únavy a stresu.

SPORT PARK
MEDICAL

SPORT PARK MEDICAL    |    Jeronýmova 570/22   |    460 07,  L iberec 7

komplexní fyzioterapie pro děti a dospělé

�
INSPIRUJTE 
S NÁMI SVĚT

Jsme česká sklářská 
a designérská fi rma se 
světovou působností.  

Partner Glassschool -
Vyšší odborné školy 

sklářské a Střední školy
v Novém Boru

Nabízíme uplatnění 
v oblastech 

design
obchod

konstrukce
elektrotechnika
projektové řízení

výroba skla

Kontakt
career@lasvit.com 

 ————
Centrála — 

nám. Míru 55 
Nový Bor

 ————
Design, obchod 
a marketing — 

Komunardů 894/32 
Praha 7

la
sv

it
.c

o
m



V čem
je Educa 2018 
(ještě) lepší?

Každý rok od vás dostáváme zpětnou 

vazbu a rozhodně nám to není jedno. 

Baví nás se neustále zlepšovat 

a reagovat na vaše požadavky.

Co všechno je letos

nového?

EDUCALIBEREC.CZ V NOVÉM
Máme nový web – je přehlednější, ale také krásnější a postupně 

ho plníme novinkami a články o Educe, ale chystáme i odborné články 

z oboru. Tak nás sledujete, třeba tam s vámi uděláme rozhovor.

MŮŽETE (TÉMĚŘ) COKOLIV
Stánek má teď hromadu možností. Na co se můžete těšit? Firma Lukov 

měla loni třeba roboty. Každý stánek je  originál – co třeba virtuální 

realita? Stolní hry? Nechat účastníky vyzkoušet si přímo náplň práce u vás 

ve firmě? Meze neklademe.

BUDETE HRrrr I LETOS?
Hned první den veletrhu nás čeká konference pro všechny z HR. 

Vystoupí třeba Jana Dostrašilová z Magna Exteriors nebo Heřman Volf 

z projektu Cesta za snem.

NOVÉ A PŘEHLEDNĚJŠÍ ROZMÍSTĚNÍ STÁNKŮ
Něco vám od loňska přijde jinak? Sedli jsme si nad mapu a vše otočili. 

Takže firemní prezentace jsou teď v příjemných prostorách v severní části 

Home Credit Areny, kde je víc prostoru a skvělý výhled na celou plochu 

se školami.

KDO BUDE NA PÓDIU?
Letos poprvé uvidíte firemní prezentace i na samotném pódiu Home 

Credit Areny. Takže kromě návštěvy stánku budete mít příležitost 

vyslechnout si povídání o firmě nebo třeba rozhovor s vedením. 

Které z firem to budou? Nechte se překvapit! 

01
02

04
03

05
47

     
Budeme moc rádi za zpětnou vazbu i letos. Klidně pište na info@educaliberec.cz.

Váš Tým Educa 2018



Jsi grafik
programátor
kodér nebo
projek ák?

......

Ahoj, baví t  weba ina?

Sta  se jedním z nás.

http://www.minion.cz/kontakt/#contact-form https://maps.google.com/maps?q=50.722876,+15.17284&hl=cs&ll=50.722912,15.173283&spn=0.001481,0.002358&sll=50.722869,15.173093&sspn=0.001481,0.002358&t=h&z=19

18



Fakulta zdravotnických studiíý
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Bakalářské studijní obory 

• Všeobecná sestra 
• Zdravotnický záchranář
• Biomedicínská technika
• Radiologický asistent* 

(* v přípravě k akreditaci)

Navazující cí studijní obory

• Biomedicínské inženýrstvíví

Bc.

Ing.

www.fsz.tul.cz

Den otevřených dveří

|Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 
| tel.: +420 485 353 762

Praxe v nemocnicích
Špičkoví odborníci a přednášející
Vybavené laboratoře
Zahraniční pobyty 
Kurzy

| 24. 11. 2018
| 15. 2. 2019

  Navštivte nás         

obor TEXTILNICTVÍ 

DESIGN A TECHNOLOGIE TEXTILIÍ  

obor ODĚVNICTVÍ 

ODĚVNÍ TVORBA A STYLING 

www.spstliberec.cz 

4-letý maturitní obor. 
Jediný v České republice  
Obor je zaměřen na design a technologie tex lií včetně práce s gra-
fickými programy a tvorby tex lií.  
Bez talentových zkoušek. 

4-letý maturitní obor.  
Nabízí ucelené znalos  a dovednos  od navrhování oděvů přes je-
jich realizaci a krea vní prezentaci vlastní tvorby. 
Bez talentových zkoušek. 

22. listopadu 2018 

7. února 2019 





U nás se cizí jazyky V
áš

 s
ec

ialista na jazyky

ji

 16 let na tr

hu
• •



POŘADATELÉ

PARTNEŘI VELETRHU

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


