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Zaměstnání

Připravte se na budoucí práci
Ocitli jste se kvůli nouzovému stavu bez práce? Zapomeňte na minulost a věnujte svůj
volný čas už budoucímu zaměstnavateli –
přihlaste se do kurzu a
obohaťte svůj životopis o čerstvou dovednost nebo si udělejte
pořádek v papírech a
prozkoumejte, kolik
let máte odpracováno.

Máte pořádek
v papírech?

Bohdana Jarošová
redaktorka MF DNES

N

osíme stejné roušky, zdržujeme se doma, přesto
jsou naše životy ještě rozdílnější než kdy jindy.
Může za to práce. V některých rodinách nevědí, kam dřív
skočit, jinde dostávají výpovědi. A
právě pro ty, kteří netuší, kam se
po zrušení nouzového stavu vrtnou, teď přichází příležitost, jak si
pomoci k zajímavějšímu místu.
Všichni, zejména pak učitelé a lektoři, teď oživují své počítačové znalosti. A dá se vytušit, že právě informační technologie se budou ve
školství a dalších oborech stále významněji uplatňovat.
S počítačem pracují také CNC operátoři, poloautomatizované stroje
přicházejí do řady provozů, čím
dál víc obchodů si začíná pořizovat
e-shopy, firmy všeho druhu budou
po zrušení nouzového stavu rozjíždět výrobu a opět budou k tomu potřebovat reklamu na sociálních sítích, aby dobře prodávaly. Pokud
by vás taková práce bavila, poohlédněte se po některém z online
kurzů počítačových dovedností.
Začíná se v dubnu
Celá řada škol se nastalé situaci
rychle přizpůsobila a otevírá nové
kurzy právě v těchto dnech.
„V této složité situaci bylo potřeba zareagovat a přesunout kompletně aktivity na internet. Nově tak naplno využíváme možnosti, které
přinesla digitalizace. Pro zájemce z
řad široké veřejnosti jsme připravili nové třítýdenní kurzy programování webových stránek a aplikací,
které jsou zcela zdarma,“ uvádí Barbora Wachtlová, provozní ředitelka společnosti Green Fox Academy, která pořádá rekvalifikační a víkendové kurzy programování.
Jak bude takové školení vypadat?

Foto: Shutterstock
„Na rozdíl od klasických webinářů
půjde o živé interaktivní přenosy,
při kterých budou účastníci úzce
spolupracovat s lektory, a nejen sledovat videonávody,“ popisuje
nové kurzy Jan Nidrle, senior mentor Green Fox Academy. Žádné zkušenosti s programováním mít nemusíte, zato budou ale lekce vedené v angličtině.
Pokud je právě cizí jazyk vaše slabina, klikněte na webové stránky
některé z jazykových škol. Mnoho
z nich přesouvá výuku z učeben k
domácím počítačům. „I my jsme
museli na novou situaci rychle reagovat,“ komentuje vedoucí jazykových kurzů Goethe-Institutu v České republice Ralf Weisser. Řešením
bylo přepracovat stávající lekce
tak, aby mohly být nadále nabízeny v online podobě. „V jarním trimestru, tedy již od 14. dubna, tak
zahájíme nový program kurzů bez
prezenční výuky,“ dodává Weisser.
A nemusí jít jen o zvládnutí všeobecných znalostí z úrovně A2 na
B1. „Pokud je vaším cílem lepší práce, ve které budete potřebovat psát
obchodní e-maily a zadávat objednávky, pak se zaměřte na specializované kurzy obchodní angličtiny,
které vás zavedou přímo k vašemu
cíli,“ doporučuje Marie Jelínek,
hlavní metodička jazykové agentury Skřivánek.
Absolvování kurzů, které rozšiřu-

jí profesní znalosti, obohatí váš životopis, a pokud tam uvedete jako
termín absolvování letošní rok, budete mít u personalisty body navíc
za práci na sobě.
Firma se stará, firma má
Ani firmy nenechávají své zaměstnance na holičkách. Dobře vědí, že
je budou opět potřebovat, aby se
zase rozjely. Volnější pracovní režim tak využívají k výuce svých lidí.
„V návaznosti na současný stav
jsme urychlili spuštění našeho nového intranetu. Ten nám nyní slouží i jako edukativní platforma. Každý den sdílíme zkušenosti a zajímavé novinky, dáváme zaměstnancům návody na to, jak efektivně
pracovat z domova, využívat moderní technologie a samozřejmě posíláme i tipy, jak se ve volných chvílích vzdělávat,“ vysvětluje Lukáš

Répal, provozní ředitel investiční
společnosti Accolade.
A co z toho se zaměstnancům nejvíce líbí? „Zpětná vazba ukazuje, že
nejvíce lidí se vrhlo do zdokonalování time managementu a celkově
organizace svého času,“ říká Lukáš
Répal.
Vzdělávání za pochodu využívají
také v bankovních domech. „V současné situaci se soustředíme hlavně na to, abychom se naučili efektivněji a ve větší míře pracovat
vzdáleně. Využíváme přitom celé
řady webinářů, mikrolearningu a
online školení,“ prozrazuje Petr Čeřovský ze Sberbank a přiznává, že
stávající nouzový režim tak paradoxně pomáhá tuto formu vzdělávání více využívat. „Možnost něco
se naučit a nikam kvůli tomu nejezdit je pro někoho nová a budeme
rádi, pokud s koncem mimořád-

ných opatření nezmizí,“ podotýká
Petr Čeřovský.
Naučte se odpočívat
Ale i když nechcete měnit zaměstnavatele, ani nemáte chuť pracovat
na zlepšení své kvalifikace, nemusíte ve volném čase jen zbůhdarma
přepínat televizní kanály. Rozpomeňte se na chvíle, kdy jste měli
čas na koníčky.
Bavilo vás vysedávat v knihovně?
„Prolistujete“ si webové stránky
protiviru.knihovny.cz. Kromě odborné literatury se zde v elektronické podobě nachází i oddechová četba a literatura pro děti, vše je možné číst zdarma a legálně.
Rádi vaříte? Poslechněte si některý z online kurzů. Na Twitter nebo
Facebook se přestěhovala řada institucí jako muzea či planetária.
„Spousta tanečních škol teď nabí-

Město Uherské Hradiště

zí zdarma různé lekce nebo live
streamy. Třeba choreograf Václav
Kuneš má dvakrát denně půlhodinové rozcvičky na Instagramu
nebo tanečníci z Laterny Magiky
mají každý den na Facebooku lekci
klasického nebo moderního tance.
Taky jsem se přihlásila na nějaké
online lekce různých tanečních
škol a moje vlastní nám taky posílá
videa a tipy jako náhradu lekcí... je
toho celkem dost. Doufám, že se to
na mně projeví,“ říká jednatřicetiletá Zdeňka, která pracuje jako asistentka, ale do práce teď chodí jen
na pár hodin denně.
I když vám tyto nové dovednosti
nepřinesou zrovna nový zápis do
vašeho životopisu, naučíte se alespoň aktivně odpočívat. A třeba svými znalostmi okouzlíte za několik
měsíců kolegy při firemním teambuildingu.

Město Uherské Hradiště
tajemník Městského úřadu v Uherském Hradišti

tajemník Městského úřadu v Uherském Hradišti
prodlužuje termín pro podání přihlášek k obsazení funkce

prodlužuje termín pro podání přihlášek k obsazení funkce

Vedoucí/ho personálního a mzdového oddělení právního
odboru Městského úřadu Uherské Hradiště

Vedoucí/ho kontrolně-správního oddělení živnostenského
odboru Městského úřadu Uherské Hradiště

Podrobnosti a podmínky k zařazení do výběrového řízení, které je nezbytné dodržet
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
získáte na webových stránkách města Uherské Hradiště www.mesto-uh.cz, na úřední
desce města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19 a na tel. čísle 572 525 301.

Podrobnosti a podmínky k zařazení do výběrového řízení, které je nezbytné dodržet
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
získáte na webových stránkách města Uherské Hradiště www.mesto-uh.cz, na úřední
desce města Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19 a na tel. čísle 572 525 301.

INZERCE

Zemědělství, lesnictví

Víte, kde jste pracovali před deseti
lety? A kolik jste vydělávali? Dohledali byste pracovní smlouvu s firmou, kde jste začínali po škole?
I když jste si třeba zrovna přinesli
domů čerstvou výpověď, zkuste zalovit v šuplíku a najít všechny svoje
pracovní smlouvy i zápočtové listy.
Najděte svůj životopis a aktualizujte jej – dopište si do něj kurzy či
školení, které jste v uplynulém zaměstnání absolvovali.
Pokud máte ve své pracovní historii trochu zmatek a chcete zjistit, jak
to s vašimi odpracovanými roky
vypadá a kolik jich vám chybí pro
přiznání starobní penze, můžete zažádat Českou správu sociálního
zabezpečení o výpis evidovaných
dob důchodového pojištění.
Tiskopis najdete na jejich webových stránkách, ale požádat můžete i obyčejným dopisem, kde uvedete své rodné číslo, jméno, příjmení,
rodné příjmení a adresu, na kterou
má být informativní list zaslán.
Ten vám přijde do 90 dnů od doručení žádosti. Služba je zdarma.

Věda a výzkum

Ošetřovatel/ka hospodářských zvířat (skotu, ovcí) – Krmič/ka

Hardware & Firmware Engineer

Zahradníci *

Vývojáři elektroinstalace žací techniky

zootechnik

technik dokumentace

Dojič/ka

Inženýr elektrických pohonů - řízení motorů

C hovatel/ka a ošetřovatel/ka skotu

vývojář automatizace měření a testování

Víc e na www.jobdnes.cz

Víc e na www.jobdnes.cz

Bezpečnost, ostraha

Služby, osobní služby, au-pair

strážný - detektiv prodejny - OZP

Pracovníci při provozu pohřební služby

strážný - detektiv prodejny - OZP

uklízeč/ka

strážný - detektiv prodejny - OZP

dělník/ce

Ostraha prodejny

Pomocná síla pro kompletaci

Ostraha prodejny - vyhrazeno pro OZP

Ostatní uklízeči a pomocníci

Víc e na www.jobdnes.cz

Víc e na www.jobdnes.cz

