Veľtrh práce - Job Expo 2015
European Job Days 2015
29. – 30. apríl 2015
Pod záštitou predsedu vlády SR p. Roberta Fica
a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny p. Jána Richtera

Záverečná správa

Organizátor: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Miesto konania: Výstavisko Agrokomplex Nitra
Termín konania: 29. – 30. apríl 2015
Počet slovenských zamestnávateľov: 143
Počet zahraničných zamestnávateľov: 31
Počet odborných partnerov: 16
Vystavovateľská plocha: 11 121 m2
Počet ponúkaných voľných pracovných miest na Veľtrhu práce Job Expo 2015:
celkovo viac ako 26 638 z toho 8 614 priamo + 15 353 z pracovných portálov
kariera.sk a profesia.sk a 2 671 pracovných miest v rámci EÚ.
Počet návštevníkov celkom: 44 074
z toho v časti EURES: 6 980
Počet návštevníkov, ktorí sa preukázateľne zaujímali o zamestnanie v stánkoch:
viac ako 24 060 a v časti EURES viac ako 6 024 (+ s 1 402 bol urobený pohovor).
Počet návštevníkov, s ktorými zamestnávatelia plánujú uzavrieť pracovný pomer
na základe pohovoru na Veľtrhu práce Job Expo 2015:
viac ako 1 240 a v časti EURES 247 a 712 bude ešte kontaktovaných.
Pre 3 599 uchádzačov o zamestnanie zo vzdialenejších lokalít SR, ktorí prejavili
záujem zabezpečilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bezplatnú dopravu na
Veľtrh práce Job Expo 2015.
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Odborná panelová konferencia – IV. ročník
Téma : „Nezamestnanosť mladých krajinách V4“

Hostia:
Michaela Marksová, ministerka práce a sociálnych vecí Českej republiky
Radoslaw Mleczko, štátny tajomník ministerstva práce a sociálnej politiky Poľskej republiky
Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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Odborné sprievodné podujatia
Testovanie a poradenstvo
Partneri:
 ISTP - Trexima
Príďte do stánku www.ISTP.sk – najväčšia databáza voľných pracovných miest na Slovensku!


Proact People Slovensko s.r.o.
„... sme tu! Ponúkame Vám oveľa viac“



Navigácia v povolaní, s.r.o. Bratislava
Staňte sa tým, kým ste a žite svoj život naplno!



Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry Slovenská informatická spoločnosť
– otestujte sa v práci s PC!



Inštitút pracovnej rehabilitácie
IPR – vzdelávanie a poradenstvo pre zdravotne postihnutých



Kariera.sk
Nájdi si prácu, ktorá ťa baví na Kariéra.sk!



Národný inšpektorát práce



E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre



Euroguidance centrum – SAAIC a Národná agentúra programu Erasmus+
pre vzdelávanie a odbornú prípravu „Všetko o Erasmus+ v skratke“



Slovenská asociácia malých podnikov (ACTORIS SYSTEM)



Slovak Business Agency
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Prednášky a workshopy
Trexima
Prednáška na tému: ISTP.sk - ako si nájsť prácu cez počítač





základné funkcionality ISTP, ako sa vyhľadávajú voľné pracovné miesta, ako sa
pracuje s kontom - osobný profil, jeho využitie pri voľbe zamestnania,
ako si vytvoriť agenta na vyhľadávanie pracovných ponúk,
ako si vytvoriť európsku verziu životopisu,
poskytneme zaujímavé čísla z oblasti trhu práce - napr. aké sú najlepšie platené
zamestnania, výška zárobkov podľa vzdelania, pracovných oblastí, aké sú
najpočetnejšie zamestnania z pohľadu voľných pracovných miest, aktuálne
požiadavky zamestnávateľov, čo preferujú uchádzači o prácu a pod.

Proact People Slovensko s.r.o.
Prednáška na tému: Je pred Vami pracovný pohovor?




poskytneme Vám poradenstvo v oblasti prijímacieho pohovoru – ako zvládnuť
pracovný pohovor, čomu sa vyhnúť na pracovnom pohovore, ako „padnúť“ do oka
zamestnávateľovi,
pomôžeme Vám prekonať bariéry, ktoré môžu vyvolať negatívny dojem na
prijímacom pohovore.

Navigácia v povolaní, s.r.o. Bratislava
Workshop: Mať to „správne“ povolanie – pre každého znamená niečo iné
Ako zistiť, ktoré povolanie je to pravé? Kariérový koučing vám pomôže nájsť odpovede a
zorientovať sa v tom, aké je najvhodnejšie profesné smerovanie práve pre vás.
Zameranie workshopu :








ako pomáha kariérový koučing pri hľadaní vhodného povolania,
prečo je dôležité rozhodnúť sa pre správne povolanie,
aké atribúty ovplyvňujú výber povolania,
ako vaša osobnosť „predurčuje“ vaše povolanie,
ako zistiť svoje najsilnejšie kvality a talenty, ktoré chcem využívať v práci,
zamyslíte sa nad motivátormi, ktoré vás poháňajú na kariérnej ceste,
vyskúšate si koučovacie cvičenia, ktoré vás privedú ku kľúčovým aspektom vašej
vysnívanej práce.
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Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
Workshop: Objavte svoj potenciál a žite ho!




objavenie a podpora vlastných kvalít,
zameranie na silné stránky,
priestor pre vlastný rozvoj.

Workshop: Odhaľte svoj talent a priblížte sa k svojmu vysnívanému zamestnaniu!




poznáte svoje silné stránky a talenty?
využívate ich v práci či súkromí?
ako si na základe talentov vybrať svoje vysnívané zamestnanie?

Slovenská informatická spoločnosť
Prednáška na tému: Digitálna gramotnosť - ako sa pripraviť a ako ju overiť (Nebojte sa
práce s PC!)
Zameranie prednášky:
 aký balík zručností pri práci s PC potrebujete vzhľadom na charakter vykonávanej
práce,
 základné informácie o medzinárodnom certifikačnom systéme ECDL na overovanie
zručností používateľa PC a odporúčané zoskupenia zručností,
 aké úžitky prináša overenie zručností
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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a BKS Úspech, s.r.o.
Workshop: Bilancia kompetencií – ako si vytvoriť vlastné kompetenčné portfólio?
Zameranie workshopu :
 ako vypracovať vlastné kompetenčné portfólio s kľúčovými vedomosťami,
zručnosťami a kompetenciami, ktoré majú hodnotu na trhu práce,
 čo všetko vplýva na úspešnosť hľadania zamestnania a spokojnosť v zamestnaní,
 ako pracovať s vlastnými hodnotami, záujmami, osobnostnými a profesijnými
predpokladmi pri hľadaní vhodného profesijného smerovania,
 ako pomenovať a „predať“ svoje vedomosti a zručnosti získané v pracovných a iných
skúsenostiach pri hľadaní zamestnania,
 aké zručnosti sú potrebné pri riadení vlastnej profesijnej dráhy

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu
Prednáška na tému: Občan so zdravotným postihnutím na trhu práce (základná legislatíva
pre uplatnenie sa občana so ZP)




základné informácie z legislatívy týkajúcej sa zamestnávania občanov so ZP: zákonník
práce, zákon o zdravotnom poistení, zákon o službách zamestnanosti, zákon o
sociálnom poistení, zákon o kompenzačných príspevkoch pre ZP,
výhody a plusy, ktoré poskytuje štát pri zamestnávaní občanov so ZP
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Prednáška na tému: Ako uspieť na výberovom pohovore






kontakt a komunikácia so zamestnávateľom
vyhľadanie vhodného pracovného miesta
príprava na pracovný pohovor
prezentácia „seba“ na pohovore
„čo po pohovore“

Národný inšpektorát práce
Prednáška na tému: Vznik, zmena a skončenia pracovnoprávnych vzťahov, aplikácie
príslušných ustanovení právnych predpisov v praxi

Zameranie prednášky :


informácie so zákonníka práce: v oblastiach predzmluvných vzťahov, náležitostí
pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
skúšobnej doby, mzdových nárokov, zabezpečovania stravovania, cestovných náhrad,
spôsobov skončenia pracovného pomeru, výpovednej doby a odstupného.
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Slovenská asociácia malých podnikov (ACTORIS SYSTEM)
Prednáška na tému: Ako začať podnikať - perspektívy a výhody




predpoklady úspešného štartu podnikania, dôvody pre rozhodovanie o podnikaní,
začiatky podnikania – formálne kroky, postupnosť a optimalizácia cieľov,
podnikateľská dilema – istota zamestnania alebo existenčná sloboda,
výhody, nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká v podnikaní.

Slovak Business Agency
Prednáška na tému: Ako začať podnikať?
O úspechoch začínajúcich podnikateľov s nápaditým produktom a o spôsoboch ako byť
medzi špičkou bolo napísaného už mnoho. Rozmýšľate ako začať podnikať, ale neviete kde
vlastne začať?
Prednáška na tému: 5 krokov ako založiť startup
Netreba zabúdať, že vytvorenie vlastného startupu, ktorý je v krátkom čase úspešný,
znamená v prvom rade prekonať niekoľko dôležitých prekážok, vyvarovať sa chýb a
dotiahnuť vlastný nápad do zdarného konca.
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Maxman Consultants
Workshop: Talent nerozhoduje

Poznáme veľa úspešných osobností, ktorým sa zdanlivo jednoducho darí zvládať každú úlohu
a považujeme ich za talenty. Myslíte, že je to len o talente a následného užívania si
dokonalých výkonov a perfektných úspechov? Vždy si to vyžaduje motiváciu, vytrvalosť,
opakovaný tréning a drinu, pretože naše zvyky tvoria to, kým sme a čo robíme.

E – KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre
Prednáška na tému: Kariéra? Len s cudzími jazykmi!




využitie medzinárodných jazykových certifikátov v praxi slovenských a zahraničných
zamestnávateľov,
informácie o skúškach Cambridge English, TOEFL, ECL a štátnych jazykových skúškach,
uchádzačom o prácu v nemeckom zdravotníctve (lekári, zdravotné sestry)
poskytneme aktuálne informácie o jazykových skúškach Goetheho inštitútu, ktoré sú
oficiálne požadované v zdravotníctve v Nemecku, ako aj ďalších nemecky hovoriacich
krajinách.

Euroguidance centrum – SAAIC
Prednáška na tému: Ako riadiť svoju kariéru
Zameranie prednášky :
 ako rozvíjať zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry?
 čo je portfólio a na čo sa využíva?
 odídete s tipmi na cvičenia, ktorým sa môžete venovať, aby ste spoznali svoje silné
stránky a s informáciami o portfóliu, ktoré možno využiť ako alternatívu pri hľadaní
práce (oproti štandardnému prístupu).
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Prehľad slovenských zamestnávateľov ponúkajúcich voľné pracovné miesta

ADECCO Slovakia, s. r. o.
Aliancia personálnych agentúr Slovenska
Allianz Slovenská poisťovňa, a. s.
ALSES, s. r. o.
Applied Meters, a. s.
ARMASTEK EU, s. r. o.
ARRIVA NITRA, a. s.
ATENA - PERSONAL CONSULTING s. r. o.
AU Optronics (Slovakia)
Audia Plastics, s. r. o.
BEKAERT
BILLA s. r. o.
BM WORK AGENCY, s. r. o.
BONA OPERA s. r. o.
BSH Drives and Pumps s. r. o.
Camfil s. r. o.
Cloetta Slovakia s. r. o.
ContiTech Vibration Control Slovakia, s. r. o.
Československá obchodná banka, a. s.
Danox Holding s. r. o.
de Miclén, a. s.
DECODOM spol. s r. o.
Donghee Slovakia
DS Smith Slovakia
Duslo, a. s.
E - KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie
ECCO Slovakia, a. s.
EDYMAX SE
ELMAX ŽILINA, a. s.
Eltek s. r. o.
EQUITY FINANCE, s. r. o.
Estamp Slovakia s. r. o.
EUREST spol. s r. o.
EUROPERSONAL & FABRIKA s. r. o.
Exact Systems Slovakia s. r. o.
EXIM - TECH, s. r. o.
EXPRESS PEOPLE, s. r. o.
FLOWERY EU, s. r. o.
FONTEE, s. r. o.
Foxconn Slovakia, spol. s r. o.
Fullindustry s. r. o.
G&M in motion, s. r. o.
GGB Slovakia, s. r. o.
Giesecke & Devrient Slovakia s. r. o.
Grafton Recruitment Slovakia, s. r. o.
Halla Visteon Slovakia s. r. o.
HF NaJUS, a. s.
Honeywell s. r. o.
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HT skit, s. r. o.
Human Energy Agency spol. s r. o.
HYZA a. s.
I.D.C. Holding, a. s.
IBM International Services Centre s. r. o.
IEE Sensing, s. r. o.
IKEA Components s. r. o.
IKEA Industry Slovakia, s. r. o.
Implementačná agentúra Ministerstva PSVR SR
INA SKALICA spol. s r. o., INA Kysuce, spol. s r. o.
INDEX NOSLUŠ s. r. o.
Informatik Services Slovakia
Inštitút pre prac. rehabilitáciu obč. so zdrav. postihnutím
ISTP.sk - TREXIMA Bratislava, spol. s r. o.
Johnson Controls
JPM Services, s. r. o.
Juraj Richtárech JR Finance
Kariera.sk
Kia Motors Slovakia s. r. o.
KINEX BEARINGS, a. s.
Klauke Slovakia s. r. o.
KOMPOZITUM s. r. o.
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group
Largo SK s. r. o.
Lidl Slovenská republika, v. o. s.
Lind Mobler Slovakia, s. r. o.
Lugera & Maklér spol. s r. o.
LUTO Automotive s. r. o.
Magna Slovteca s. r. o.
MANPOWER SLOVENSKO s. r. o.
MATADOR Automotive Vráble, a. s.
McROY Slovakia, a. s.
MEDUSA GROUP, s. r. o.
MESSINX s. r. o.
MetLife Amslico poisťovňa, a. s.
Mobis Slovakia s. r. o.
Molda stavebná firma s. r. o.
NAD- RESS a. s. Senica
Národný inšpektorát práce
Navigácia v povolaní
NEOGRAFIA, a. s., Martin
Novoplast v. d. Sereď
NURITECH SK, s. r. o.
OSRAM, a. s.
P.A.MAMUT, s. r. o.
PCA Slovakia, s. r. o.
PENAM SLOVAKIA, a. s.
Pe-Plast Packaging

Prehľad slovenských zamestnávateľov ponúkajúcich voľné pracovné miesta
Personal Network s. r. o.
Personel Efekt, s. r. o.
Picasso, s. r. o. - Personálna agentúra MAX
Proact People Slovensko
Profesia.sk - pracovný portál
RAVEN a. s.
Relia Group Slovakia s. r. o.
RONA a. s.
SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a. s.
SAMSUNG Electronics Slovakia
Sconto Nábytok, s. r. o.
SEC s. r. o.
SECOP s. r. o.
SHP Harmanec, a. s. SHP Slavošovce, a. s.
SKIPPI Nitra, s. r. o.
Slovak Business Agency
Slovak Telekom, a. s.
Slovenská asociácia malých podnikov
Slovenská chránená dielňa, s. r. o.
Slovenská informatická spoločnosť
Slovenská národná knižnica
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenské elektrárne, a. s.
SLOVENSKO-MAĎARSKÉ HOSPODÁRSKE FÓRUM

SMP Automotive Solutions
SPC International s. r. o.
Stakotra Manufacturing, s. r. o.
Študentský servis, spol. s r. o., Košice
TECHNOGYM E.E., s. r. o., Výrobný závod, Malý Krtíš
TERMÁL, s. r. o.
TOPAZ LGP, s. r. o.
TOPOS TOVARNÍKY, a. s.
Trend Personal Slovakia, s. r. o.
Trenkwalder a. s.
UNEX Slovakia a. s.
Union poisťovňa, a. s.
VaV Akademy, s. r. o.
Volkswagen Slovakia
VOSPALEK CORPORATION eu, s. r. o.
WELDING, s. r. o.
Work Service Czech s. r. o.
XAWAX, spol. s r. o.
Združenie CKM SYTS
Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
ZKW Slovakia s. r.o.
Železiarne Podbrezová a. s.
ŽOS Trnava a. s.

Prehľad zahraničných zamestnávateľov ponúkajúcich voľné pracovné miesta
AMS Niederösterreich (Rakúsko)
AMS Vorarlberg (Rakúsko)
APS Personalservice GmbH & Co KG (Rakúsko)
Beritaz Care (Veľká Británia)
Binderholz (Rakúsko)
Delphi Connection Systems Hungary Kft.
(Maďarsko)
Dremo Personaldienstleistung GmbH (Nemecko)
EMS-uitzendgroep b.v. (Holandsko, Nemecko,
Belgicko)
EURES Česká republika
EURES Francúzsko
EURES Holandsko
EURES Maďarsko
EURES Nemecko
EURES Slovensko
Fahrner Network GmbH (Nemecko)
FridayEuroTech BV (Nemecko, Holandsko)
Haldu Groep B.V. (Holandsko)
Hodson Bay Group (Írsko)
Iuventa

König GmbH & Co KG (Nemecko)
Management 2000 GmbH & Co.KG (Nemecko)
mse Personal Service AG (Rakúsko)
PILLÉR Kft. (Maďarsko)
Promedica24 (Nemecko)
SAAIC
Sagius Uitzenders B.V. (Holandsko)
SAIA, n. o.
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
STUDENT AGENCY k.s.
Techwork B.V (Nemecko, Holandsko)
Tempton Outsourcing GmbH (Nemecko)
Trenkwalder Personaldienste GmbH (Nemecko)
UNIQUE Personaldervice GmbH (Nemecko)
Wilberg/Müller GbR (Nemecko)
Work Factory (Nemecko)
XXXLutz KG (Rakúsko)
Zastúpenie Európskej komisie v SR, Europe
Direct Nitra
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