
 

 

 

PROČ A JAK VYUŽÍVAT NSK V PRAXI? 

Národní soustavu kvalifikací (NSK) využívají firmy: 

 jako další možnost k získání kvalifikovaných zaměstnanců 

 pro prohloubení komunikace se školami a pro reálný vliv na potřebné znalosti a 
dovednosti absolventů 

 při nastavení jednotné a efektivní komunikace s úřadem práce (při hlášení volných 
pracovních míst, dále při podpoře smysluplnosti rekvalifikací pro uchazeče o práci) 

 v rámci motivace zaměstnanců v oblasti dalšího vzdělávání a kariérního růstu s 

možností následné rekvalifikace  

 v popisu pracovních pozic a náplně práce 

 při inzerci pracovního místa, přijímání a adaptace nových zaměstnanců 

 při odměňování, hodnocení a rozvoji svých zaměstnanců 

 

Na workshopu získáte:  

 zajímavé informace z unikátního šetření z kraje 

 postup zjednodušení vybrané personální činnosti díky využití NSK 

 vytvoření zajímavého inzerátu pro volnou pracovní pozici pod vedením profesionála z 

praxe 

 návod na vytvoření náplně práce na konkrétní pracovní pozici  

 ucelený pohled na aktuální situaci na pracovním trhu v Karlovarském kraji 

 možnost diskuze se specialistou a dalšími účastníky o způsobech spolupráce s úřady 

práce, školami a vzdělavateli 

 získáte spoustu informací, uslyšíte podněty od ostatních zaměstnavatelů a budete se 

moci podělit o své zkušenosti 
 

To vše zdarma pod záštitou Národního pedagogického institutu (MŠMT)  

a profesionála z praxe Ing. Jitkou Provazníkovou (specialistkou v oblasti zaměstnanosti a 

vzdělávání, recruitmentu a HR managementu). 

 

Více informací a 

praktických rad získáte na 

uvedeném odkazu: 

http://podpora.narodnikvalifi

kace.cz/zamestnavatele.ht

ml. 
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Do jaké míry nyní využívají firmy NSK? 

 

 

   

Výsledky šetření za celou ČR (graf výše) a za kraje (viz mapa níže) 

 

Výsledky šetření dle počtu zaměstnanců 

  

 

… pro více informací navštivte náš workshop, popřípadě kontaktujte krajského koordinátora: 

 

 

 

Jméno a příjmení: Miroslava Dolejšová  

Krajský koordinátor pro Karlovarský kraj 

Telefon: 773 070 691 

Email: miroslava.dolejsova@npi.cz 
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