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Tisková zpráva 
Veletrh EDUCA nabízí studijní příležitosti, 

pracovní místa i rady ohledně trhu práce 

Tradiční veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC, který v těchto dnech proměnil Tipsport arenu v jedno velké 

náborové středisko, nabízí všem věkovým skupinám studijní a pracovní příležitosti nejen 

v Libereckém kraji a Česku, ale i daleko za hranicemi. Na třídenní akci, která potrvá od čtvrtka 16. 

října do soboty 18. října, se mohou návštěvníci těšit na stánky cca 40 firem nabízejících konkrétní 

pracovní místa, na prezentace více než 90 středních a vysokých škol, na rady odborníků ohledně trhu 

práce a také na bohatý doprovodný program včetně soutěží. 

Do Tipsport areny se v den zahájení veletrhu přišel podívat i náměstek primátorky pro školství, kulturu 

a sociální oblast Kamil Jan Svoboda, který nad tradiční třídenní akcí převzal záštitu. „Veletrh EDUCA je 

výbornou příležitostí, jak se mohou děti ze základních škol a jejich rodiče na jednom místě seznámit 

s komplexní nabídkou studijních oborů a do budoucna i pracovních možností. Vybraný obor by měl 

budoucího středoškoláka nejen bavit, ale měl by i odpovídat jeho předpokladům. Přínos mohou čekat 

také lidé bez zaměstnání, kteří mají šanci poradit se s odborníky, jak uspět na trhu práce. Všem, kdo na 

veletrh ještě nezavítali, doporučuji, aby si jej v následujících dvou dnech určitě nenechali ujít,“ 

konstatoval Kamil Jan Svoboda. Ve čtvrtek 16. října a v pátek 17. října bude veletrh přístupný 

návštěvníkům v době od 9 do 18 hodin, v sobotu 18. října pak od 9 do 16 hodin. 

Vstup na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2014 je zcela zdarma a hned první den ukázal, že zájem 

veřejnosti bude jako tradičně obrovský. V Tipsport areně totiž nejsou k vidění jen prezentace, ale 

návštěvníci se také mohou poradit s odborníky, jak postupovat při realizaci svého podnikatelského 

záměru, jak nejefektivněji hledat práci, jak uspět při přijímacích řízeních a jakou roli v tom všem hraje 

celoživotní vzdělávání. „Je to v dnešní době nezbytnost, která nás provází každodenním životem. Lidé by 

si měli uvědomit, že vzdělávání nekončí dnem, kdy opustíme školní lavice. Je to nikdy nekončící proces, 

a pokud chce člověk uspět, musí se snažit držet krok s rostoucími požadavky zaměstnavatelů,“ 

upozorňuje ředitelka Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci Kateřina Sadílková. 

Na své si na veletrhu přijdou i uchazeči o práci nebo brigády ve vzdálenějších členských státech 

Evropské unie. Ti mohou prostřednictvím celoevropské sítě EURES nahlédnout do aktuální databáze 

všech volných pozic v Evropě a případného zaměstnavatele ihned kontaktovat. A kdo se bude chtít 

vyloženě pobavit, může si vyzkoušet třeba trenažer Škody Felicie. Novinkou letošního ročníku je pak 

debata s významnými osobnostmi, která se koná ve čtvrtek 16. října od 18 hodin ve VIP restauraci 

Tipsport areny. Návštěvníci se mohou těšit na trojici úspěšných a inspirativních osobností, které lidem 

představí své životní příběhy a cestu k úspěchu. Jde o světově uznávaného kardiochirurga Jana Pirka, 

humanitární pracovnici a válečnou zpravodajku Petru Procházkovou a majitele Jablotronu Dalibora 

Dědka. V tomto případě činí vstupné 100 Kč a výtěžek z něj poputuje na charitativní účely. 
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