
Přijďte představit pracovní příležitosti ve vaší společnosti na 

VELETRHY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI

Nedaří se vám sehnat kvalitní zaměstnance?

Přínos účasti na veletrhu pro organizace:
• získání nových zaměstnanců pro volná pracovní 

místa
• možnost prezentace a budování značky 

zaměstnavatele mezi studenty SŠ a VŠ, dalšími 
zájemci o zaměstnání a veřejností

• oslovení studentů, absolventů a dalších 
zájemců s nabídkou praxí, letních brigád, 
kvalifikačních prací i stáží

• prostor pro networking

Nabídka organizacím:
•  výstavní místo - stůl, 4 židle, elektrická zásuvka, 

volná wi-fi
•  vlastní reklama formou roll-up, letáku, vzorku 

produkce apod.
•  prezentace zaměstnavatele a nabídky volných 

pracovních míst na promítacím plátně po celou 
dobu konání akce

•  prezentace společnosti v rámci propagace akce 
(webové stránky, FB, PR články, inzerce)

Vstup pro vystavující zaměstnavatele 
i návštěvníky veletrhů je ZDARMA

Více informací na www.khkkk.cz  
nebo tel.: +420 737 045 998 PŘIHLÁŠKA ON-LINE ZDE

Termíny a místa konání:
7.11. 2018   v Chebu (KC Svoboda)

15.11.2018  v Sokolově (ISŠTE Sokolov – sportovní hala)

22.11. 2018  v Karlových Varech (Lidový dům ve Staré Roli)

vždy od 9 do 16 hodin
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 Veletrhy se uskuteční v rámci projektu Ze školy odpovědně na trh práce II., registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 

Institut pro zaměstnanost a rozvoj 
Karlovarského kraje, z.ú.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWbKgggkAYnO91niFl5tCoAEetz17wKuDOTr6F5em33Ehpw/viewform

