Hledáte práci na zkrácený úvazek?
Jste mladší 30 let, nemáte praxi a chcete získat
pracovní zkušenosti od stávajících zaměstnanců
firem, kteří jsou v předdůchodovém věku?
Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro uchazeče
a zájemce o zaměstnání

PODPORA FOREM FLEXIBILNÍHO
ZAMĚSTNÁVÁNÍ
Klientům nabízíme
● Individuální přístup, poradenství a pomoc při orientaci na trhu práce
(kariérové poradenství), zprostředkování zaměstnání
● Rekvalifikace k získání nových dovedností
● Úhradu cestovních nákladů souvisejících s účastí na aktivitách nebo
nákladů na hlídání dětí
Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR, navštivte naše webové
stránky nebo pište na e-mail flexi@uradprace.cz. Podrobnosti vám sdělí také
zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00.
www.facebook.com/uradprace.cr
instagram.com/uradprace.cr
Kontaktní pracoviště Zlín
Václava Hájková / Tel. 950 175 402 /vaclava.hajkova@uradprace.cz

www.uradprace.cz
Projekt Podpora forem flexibilního zaměstnávání (FLEXI), reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0017211

Obdrželi jste výpověď? Končí vám smlouva
na dobu určitou nebo pracovní poměr dohodou?
Úřad práce ČR nabízí komplexní balíček aktivit pro propouštěné zaměstnance.

OUTPLACEMENT
Klientům nabízíme:
• Individuální přístup
• Poradenství a pomoc při orientaci na trhu práce
• Pomoc při hledání nového zaměstnání
• Vzdělávací programy v oblasti pracovního práva, finanční gramotnosti
a komunikačních dovedností
• Rekvalifikační kurzy a vzdělávání
• Úhradu cestovních nákladů souvisejících s účastí na aktivitách
• Úhradu nákladů na hlídání dětí po dobu účasti na aktivitách
• Příspěvek na vaši mzdu novému zaměstnavateli (až 15 tis. Kč měsíčně
po dobu až 9 měsíců)
Obraťte se na nejbližší kontaktní pracoviště ÚP ČR a registrujte se na úřadu ještě
před ztrátou zaměstnání jako ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ.
Pro více informací a kontakty navštivte naše webové stránky, FB profil @uradprace.cr
nebo pište na e-mail outplacement@uradprace.cz. Podrobnosti vám sdělí také zaměstnanci Call centra ÚP ČR na bezplatné telefonní lince 800 77 99 00.
poradce pro zaměstnance
Eva Strašáková - 950 175 503
eva.strasakova@uradprace.cz

poradce pro zaměstnavatele
Mgr. Bc. Irena Jánská - 950 175 271
irena.janska@uradprace.cz
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