
Kariérový den v Jičíně
Agentura CzechInvest ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem 
Královéhradeckého kraje a Svazem průmyslu a dopravy České republiky Vás srdečně zvou 
na 1. kariérový den pro výchovné poradce a pedagogické pracovníky základních a středních škol! 

26. září 2018  | K-KLUB
8:00 - 12:00 | Valdštejnovo náměstí 99, 506 01 Jičín 

26. září 2018  | Ronal ČR s.r.o.
12:00 - 15:00 | Jungmannova 1117, 506 01 Jičín 

Hlavním cílem workshopu je navázat na kariérové poradenství škol, poukázat na nedostatek 

kvalifikované pracovní síly, podpořit studium technických oborů a dozvědět se od zástupců 

významných místních zaměstnavatelů, které profese jsou z jejich pohledu z dlouhodobého 

hlediska na trhu práce nejvíce žádány. Součástí workshopu je prohlídka provozu společnosti. 

PROGRAM AKCE: 

8:00 -  8:30  Registrace účastníků

8:30 -  9:00  Úvodní informace metodika kariérového poradenství

9:00 - 10:00  Prezentace Informačně poradenského střediska ÚP Jičín

10:00 - 10:15  Přestávka

10:15 - 11:45  Úvod do oblasti kariérového poradenství – Aspekt z.s.

11:45 - 12:00  Diskuze, závěr

PROGRAM AKCE: 

12.00 - 12:30 Registrace účastníků 

12:30 - 13:20 Prohlídka společnosti

13:20 – 13:30 Coffee Break

13:30 – 14:45 Prezentace firem: Ronal ČR s.r.o., Seco Industries, s.r.o., Mileta a.s. 

 Altran CZ a.s. a Oblastní nemocnice Jičín a.s. 

14:45 – 15:00 Diskuze, závěr

Dopolední blok Odpolední blok

Kariérové dny jsou setkání, jejichž náplní je předávání aktuálních 

informací z oblasti kariérového poradenství, trhu práce a jeho vývoje 

a sdílení dobré praxe. Představena budou zároveň poradenská zařízení.

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Evropské strukturální a investiční fondy

REGISTRACE:

Registrovat se můžete ZDE nejpozději do 24. září 2018. 

V přihlášce uveďte jednotlivě jméno, název školy a kontaktní údaje 

(email, telefon).

+  Pro informace o dopoledním bloku kontaktujte 

    Martina Švece (m.svec@pppkhk.cz).

+  Pro informace o odpoledním bloku kontaktujte 

    Ing. Naďu Vojtíškovou (nvojtiskova@spcr.cz) 

    nebo Mgr. Martinu Ceplovou (martina.ceplova@czechinvest.org).  

www.czechinvest.org

http://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Akce/Karierovy-den-v-Jicine

